
Tresoreria i Finançament any 2021
BALANÇ DE SITUACIÓ

No corrent; 6.582,66 € 

Corrent; 81.759,12 € 

ACTIU

No corrent Corrent

Passiu corrent; 1.936,57 € 

Patrimoni net; 86.405,21 € 

PATRIMONI NET+PASSIU

Passiu corrent Patrimoni net

El Balanç de situació ens mostra que l’associació té uns deutes a curt termini
baixos (Passiu corrent de 1.936,57 €) i menors als ingressos que s’esperen a
curt termini (part de l’Actiu corrent 11.857,55 €). Si desglossem l’Actiu corrent
tenim que a Tresoreria (comptes bancaris i altres) hi ha 66.934,97 €, a Clients
per  vendes  i  prestacions  de  serveis  i  altres  deutors  tenim  7.707,91  €,  les
Administracions públiques per subvencions ens deuen 4.149,64 € i finalment
del Projecte Erasmus+ per bitllets d’avió a reemborsar hi ha 2.966,60 €.

El  Patrimoni  net  de  l’associació  és  fort  (86.405,21  €).  Això  ens  dona  més
estabilitat i confiança front a tercers.
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COMPTE DE RESULTATS

En quant  al  compte de  Resultats,  el  2021 només hem tingut  una baixada
lleugera dels ingressos respecte al 2020, gràcies a que vam periodificar ajuts i
subvencions.  Les despeses han baixat  en l’apartat  de Nòmines i  Seguretat
Social  en un 34,35% respecte a l’any anterior degut a la desprofessionalització
portada a terme. Això ha compensat l’increment del 122 % de Despeses de
Serveis Professionals independents, de manera que hem tingut un excedent
d’exercici  positiu  de  14.395,82€.  No  obstant  això  som  conscients  que  per
afrontar  amb garanties  el  futur  hem d’incrementar  els  ingressos al  2022 ,  i
tornar a demanar ajuts i subvencions, sense arribar als nivells de prepandèmia.

Aquest  any  hem  tingut  un  total  d’Ingressos de  93.760,63  €  amb  unes
Despeses de 79.364,81 €. Al 2022 intentarem mantenir i reemprendre aquells
projectes nostres que considerem estratègics.

INGRESSOS

Els nostres ingressos del 2021, provenen: el  39% de Fonts de finançament
privades (36.849.70€) que corresponen a premis/ajuts i altres fonts; el  44% de
Fonts de finançament  pròpies (41.110,93€)  de venda de productes/serveis  i
quotes de socis/es i amics/gues; i el 17 % de Subvencions públiques (15.800€).
Aquesta diversitat ens dona molta solidesa financera.
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DESPESES

Al 2021, la principal despesa d’ActivaMent ha estat el pagament dels Salaris i
S.S. als treballadors en plantilla amb 38.787,98€ (49% del total). 
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En segon lloc trobem la Resta de Despeses d’Explotació i Altres Despeses amb
20.854,03€ (26% del total). Aquí destaquem sobretot: el lloguer del local de la
seu (3.661,48€), les despeses de la gestoria (2.882,41€), el reintegrament de
subvencions  i  ajuts  de  projectes  que  degut  a  la  pandèmia  no  hem  pogut
desenvolupar  (5.331,25€) i despeses de desplaçaments vinculades sobretot al
projecte Erasmus+ (3.484,61€) que en gran part recuperarem al 2022.

Finalment  tenim els Serveis de Professionals Independents amb 19.722,80€
(25% del total).
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Salaris+SS Treballadors Resta de Despeses d'Explotació
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Evolució Econòmica

El nostre pressupost anual:

 A l’any 2017, va ser de 147.530€
 A l’any 2018, va ser de 123.972€
 A l’any 2019, va ser de 99.252€
 A l’any 2020, va ser de 100.823,27€
 A l’any 2021, és de 93.760,63€

El nostre creixement s’ha vist una mica reduït. Pensem que el més prudent 
pel 2022 és mantenir i recuperar només els projectes que considerem 
estratègics per a nostra associació, amb la despesa funcional corresponent,
evitant els problemes de liquiditat del passat. El nostre objectiu des del punt 
de vista econòmic és sempre obtenir un equilibri pressupostari, atès que no 
tenim afany de lucre. 
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