MEMÒRIA ECONÒMICA 2021

Entitat declarada d’utilitat pública i d’interès social
Inscrita al Registre General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya
(Departament de Justícia) amb el número 16391
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1. Bases de presentació dels comptes anuals.
1.1. Imatge fidel
Els comptes anuals simplificats de l’exercici 2021 s’han preparat a partir dels registres comptables de
l’Associació, d’acord amb els principis i criteris comptables generalment acceptats, havent-se aplicat les
disposicions legals vigents de caràcter comptable establertes pel Pla de Comptabilitat de les fundacions i les
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre, amb l’objecte de mostrar en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera de l’Associació i dels resultats de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni net.
Els comptes anuals de l’Associació de l’exercici 2021 han estat formulats pels membres de la Junta Directiva,
en data 16 de març de 2022 i s’han sotmès a l’Assemblea General per la seva valoració, en data 28 d’abril del
mateix any.
Els comptes es formulen amb el model simplificat per concórrer, durant els dos darrers exercicis dues de les
tres circumstancies següents:
 Que el total de partides de l’Actiu no superi el milió d’euros.
 Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els dos milions d’euros.
 Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no superi a deu.
1.2. Principis comptables aplicats.
En la preparació dels comptes anuals simplificats s’han aplicat tots els principis comptables obligatoris, que
puguin tenir un efecte significatiu sobre els mateixos.
1.3. Comparació de la informació.
Els comptes anuals simplificats de l’exercici 2021 s’han formular mitjançant l’aplicació de criteris uniformes
de valoració, agrupació i classificació de manera que la informació que es presenta és homogènia i
comparable, no havent sofert canvis respecte als aplicats a l’exercici precedent.
2. Aplicació de resultats.
La proposta d’aplicació de l’EXCEDENT de l’exercici 2019, que la Junta Directiva sotmet a l’Assemblea de
l’Associació és el següent
Bases de Repartiment
EXCEDENT de l'Exercici
Total base de Repartiment = Total Aplicació
Aplicació a:
Fons Social
Fons Especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació amb excedents d’exercicis anteriors
Total Aplicació = Total base de Repartiment
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Import
62,96 €
62,96 €
Import

62,96 €

62,96 €
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3. Normes de registre i valoració.
Immobilitzat Material
L’ immobilitzat material està valorat el cost d’adquisició o producció, que inclou les despeses addicionals que
es produeixen fins la posada en funcionament del bé; no s’inclouen les despeses financeres. Els impostos
indirectes que graven els elements de l’Immobilitzat material s’inclouen en el preu d’adquisició si no són
recuperables directament de la Hisenda Pública. Amb posterioritat es valora pel cost d’adquisició menys
l’amortització acumulada i l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.
Les partides que es recullen en aquesta rúbrica són:

Descripció
Mobiliari (Pisos d’acollida)
Equips Informàtics
Total

Adquisició
5.586,58 €
3.662.83 €
9.249,41 €

Amortització
976,76 €
628,19 €
1.604,95 €

Am. Acumul.
1.152,29 €
2.240,04 €
3.392.33 €

NET
4.434,29 €
1.422,79 €
5.857,08 €

4. Fons propis.
Aquesta Associació manca de patrimoni fundacional, com així s’estableix a l’article 25 dels estatuts socials.
En aquest sentit, els fons propis de l’Associació els constitueixen, el Romanent i l’Excedent de l’exercici, si és
que n’hi ha.
A 31 de desembre de 2021, ambdues partides sumaven un total de 57.251,28 euros.

5. Situació fiscal.
5.1. L’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya -Entitat declarada d’Utilitat Pública-, està obligada a
presentar declaració per l’Impost sobre Societats, si bé totes les seves activitats estan recollides dins de les
que es corresponen amb els seus estatuts fundacionals, i per tant exemptes.
En l’exercici 2021 l’Associació ha posat en marxa una BOTIGA SOLIDÀRIA, per la venda, principalment en línia
de materials, amb transcendència econòmica, relacionats amb les malalties hepàtiques i els trasplantament,
essent ALTA en els epígrafs corresponents del I.A.E, per aquesta activitat.

5.2. Així mateix l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, va presentar davant de l’Agència Tributària
una sol·licitud de reconeixement de l’aplicació de l’exempció referida a l’article 20.1 de la Llei 37/1992 de
l’impost sobre el Valor Afegit, essent reconeguda aquesta exempció excepte pel comentat en el paràgraf
anterior. a la vegada manté per a l’exercici 2021 les condicions per acollir-se als beneficis fiscals de la Llei
49/2002 de 23 de desembre per les entitats sense ànim de lucre i Declarades d’Utilitat Pública.
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6. Ingressos i despeses.
Els ingressos i despeses desglossats segons la seva naturalesa, i per oferir un major detall en
la seva comprensió son:
Ingressos:
Codi
750...
723...
740...
740...7
740...1

Despeses:
600...
621...4
64...
62/61
681...4

Denominació
Quotes socis
Col·laboradors Empr. I Altres
Aportacions Pisos d’Acollida
Subvencions Oficials
Altres Ingressos
Ingressos Loteria
Ingressos Excepcionals

Saldo
12.914,00 €
13.650,00 €
47.145,47 €
29.918,18 €
1.427,43 €
3.748,00 €
1.854,77 €
110.657,85 €

Descripció
Quotes anuals
Col·laboradors Privats + Activitats
Subvencions i altres al Programa
Subvencions d'Organismes Oficials
Donatius Privats + Botiga Solidària
Donatiu
Extraordinaris- Premi loteria Nadal

Aprovisionaments
Despeses de Gestió
Sous i Seg. Social (1 adm.)
Despeses Pisos d'Acollida
Amortitzacions Immobiliàries
Despeses altres exercicis

3.847,79 €
28.130,04 €
18.810,39 €
57.548,62 €
1.604,95 €
653,10 €
110.594,89 €

Materials, consumibles, Informàtica
Desglossat (Nota 1)
Cost Personal administratiu
Despeses + personal administratiu
Amortitzacions anuals
Despeses exercicis anteriors

Excedent de l'exercici

62,96 €

Nota (1)
El desglossament de la partida Despeses de
Gestió és:
Serveis Professionals Indep.
17.254,45 €
Despeses Voluntariat
1.772,16 €
Telèfons
2.727,69 €
Altres Despeses
6.375,74 €
28.130,04 €

L’associació durant l’any 2021 ha començat Activitat econòmica amb la posta en marxa de la “BOTIGA
SOLIDÀRIA”, per la venda en línia de llibres relacionats amb els Trasplantaments i material relacionat amb la
Donació d’òrgans i els valors de la Donació en general. El resultat durant aquest primer exercici (parcial) ha
estat negatiu per ser els primers mesos del seu inici.

MEMÒRIA ECONÒMICA AMTHC 2021

p. 4

7. Altra informació.

7.1. La plantilla mitjana de l’Associació ha estat de 1,471 treballadores.
7.2. La denominació i domicili social de l’Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya, no ha
variat durant l’exercici 2021.
7.3. Fets posteriors al tancament.
Entre el 31 de desembre de 2021, data de tancament i la data de formulació d’aquests Comptes Anuals
simplificats no s’ha produït cap altre esdeveniment d’especial significació que hagi de ser informat en la
Memòria.

Sig. J. Maria Martínez Rodríguez
President

Sig. Gaspar Fernandez Cadenas
Secretari

Sig. J. Ll. Gómez Cardona
Tresorer
16 de Març de 2022
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