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1 BASE SOCIAL
L any 2005, la base social de FETS ha estat formada per les següents entitats:
Acció Solidària Contra l Atur
AIRES
Agermanament Sense Fronteres
Alternativa 3
Arç Cooperativa ACIDH
Associació d Amics de l UPC
Assoc.
Benestar i Desenvolupament (ABD) Associació de Veïns del barri de les Escodines
Caputxins de Sarrià
Càritas
Centre de Cooperació per al Desenvolupament
UPC
Col·lectiu Ronda
CC.OO
Comitès Oscar Romero de Catalunya
Consell de la Joventut de Barcelona
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
COOP 57
Cooperativa Agropecuària L Olivera
Creu Roja Catalunya
Drapaires d Emaús
Escoltes Catalans
FAVB (Federació d Associació de Veïns de
Barcelona)
Fed. Catalana de Voluntariat Social
Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya
Femvisió
Fidem
Fundació Atlas
Fundació Catalana
de l'Esplai
Fundació Champagnat
Fundació Equilibri
Fundació Futur
Fundació per a la Innovació de l Acció Social (FIAS)
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Trinijove Fundació Roca i Galès Fundació Sabadell Solidari
Institut Erich Fromm
Intered Catalunya
Intermón-Oxfam
Institut Persona
Empresa i Societat (IPES-ESADE) Justícia i Pau
Lliga dels Drets dels Pobles
Mans Unides
Medicus Mundi Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya
Oikocredit Catalunya
Proyecto Local
Secretariat d Entitats de Sants,
Hostafrancs i La Bordeta Setem Sol Verd s.c.c.l.
Teixidors, s.c.c.l.
Unió de
Religiosos de Catalunya
Universitat Internacional de la Pau

Entitats de suport
Les entitats de suport a FETS durant l any 2005 han estat:
-

FUNDACIÓ UN SOL MÓN

-

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Col·laboradors individuals
Actualment FETS compta amb 22 col·laboradors individuals, que ens donen
suport econòmic.
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2 ACTIVITATS REALITZADES
Durant aquest any 2005 la Junta Directiva de FETS ha seguit consolidant el
projecte de l entitat i ha continuat el treball iniciat l any 2004 sobre les línies
estratègiques del projecte.
La prioritat dels eixos de treball han estat:
a) Sensibilització i promoció dels instruments de finançament ètic
b) Promoure la creació d una banca ètica

2.1

SENSIBILITZACIÓ I PROM OCI Ó D ELS I N STRUM ENTS
DE FINANÇAMENT ÈTIC

Les activitats de sensibilització i la promoció dels instruments de
finançament ètic són el principal actiu de la nostra entitat, doncs és el
primer pas que cal fer per tal d aconseguir la transformació cap a una
societat més justa.
FETS és una plataforma des de la qual s ofereix suport als instruments de
finançament ètic existents a Catalunya en l actualitat (COOP57, Oikocrèdit,
Acció Solidària Contra l Atur, FIDEM etc.)
Hem fet accions de promoció, hem facilitat la relació entre els instruments i
hem treballat per tal que la relació entre les diferents entitats dedicades a
les finances ètiques siguin cada cop més intenses.
En totes les activitats de sensibilització que fem (conferències, cursos,
exposició....) hi ha una part específica destinada a donar a conèixer els
instruments existents a Catalunya.
Tota aquesta feina s ha traduït en un augment d estalvi canalitzat a través
de les entitats que a Catalunya ofereixen una alternativa a l estalvi
convencional.
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ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ

CONFERÈNCIES

14

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

11

EXPOSICIÓ

4

CONSULTES A
L OFI CI N A

130

JORNADES
MICROCRÈDIT I
BANCA ÈTICA
GUIA FINANÇAMENT ÈTIC I
SOSTENIBILITAT

EINES PER A LA
SENSIBILITZACIÓ

QUAD ERN I N VI TACI Ó A LES
FINANCES ÈTIQUES. PREGUNTES
I RESPOSTES
PRODUCTE MULTIMÈDIA:
FETS, LES FINANCES ÈTIQUES
TRÍPTIC DE DIFUSIÓ
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
D I N ERS FAN BÉ

2 .1.1 ACTIVITATS PER A LA SENSIBILITZACIÓ
Conferències
Les conferències creiem que són una eina essencial per assolir el primer
objectiu de la nostra associació: La sensibilització i difusió de l ús ètic dels
diners.
Els temes que s hi desenvolupen són:
Què fan els bancs amb els nostres diners?
Els criteris ètics negatius i positius.
Desavantatges competitius dels negocis socialment responsables.
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Què són els bancs ètics?
Els bancs ètics existeixen?
Instruments ètics d inversió i de crèdit a Catalunya.
L organització FETS.
Aquest guió es va adaptant segons qui sigui el destinatari de l acció
(associacions, universitat, instituts...)
o segons el que demanin els
sol·licitants.
Les conferències, quan la infrastructura ho permet, van acompanyades de
projecció en Power Point i es lliura informació concreta dels instruments de
finançament ètics a Catalunya i de la nostra associació.
Al llarg de l any 2005 hem realitzat, coordinat o participat en molt actes de
sensibilització i foment dels instruments financers ètics. Fem un recull dels
és significatius.

DATA

DESCRIPCIÓ

Globalització més justa: consum
responsable, comerç responsable i
banca ètica
17-03-05 Taula rodona: Situació actual del món
28-04-05 Taula rodona sobre consum solidari
16/18-05- Jornades sobre banca ètica
06

LLOC

01-02-05

24-05-05
25-05-05
28-06-05
19/08/05

Conferència banca ètica

Conferència banca ètica
Conferència (Escola d estiu ATTAC)
Banca ètica (Universitat catalana
d estiu)
11-09-05 Producció i consum responsable, diner
ètic i solidari
19/21-09- Seminari IEMED
05
CoDesenvolupament de la teoria a la
bona pràctica
6-10-05 Banca ètica
Oct-05
Què és la banca ètica?
13-11-05 Taula rodona instruments finançament
ètics
13-12-05 Taula rodona banca ètica
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Lleida
Barcelona
Donosti
Granollers
Girona
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Solsona
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Sabadell
Barcelona
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Aquesta llista en realitat és el doble de llarga, doncs hi ha moltes
conferències que són sol·licitades directament als ponents i al no passar per
la nostra oficina no queden enregistrades.

Mitjans de comunicació
L any 2005, l aparició en els mitjans de comunicació (TV, ràdio, premsa
escrita) ha estat notable. Sovint se ns demana la participació en taules
rodones, se ns fan entrevistes o se ns sol·liciten articles, el que és un
indicador de l interès que desperta el finançament ètic i solidari entre el
públic. Fem un recull dels més significatius:
PREMSA:
Diari o
Revista
Revista
Fundació La
Roda
El Triangle

Tema

Escriu

Data

Banca ètica

Què és la banca
ètica?

Banca ètica

Quan el benefici
esdevé un projecte
sostenible
Finançament ètic i
transformació

Eduard 16/05/05
Palomares

L exposició Diners
fan bé, diners fan
mal.. de FETS, a
Sarrià
L ètica també és
rendible

04/10/05

Contrapunt

Banca ètica

Vilaweb

Exposició Diners fan
bé, diners fan mal

Avui

Banca ètica

La Malla.net

Jornades Microcrèdit

La
Vanguardia

Jornades Microcrèdit
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Títol

Unes jornades fan
balanç de l Any
Internacional del
Microcrèdit
Jornades
Microcrèdit i banca
ètica

FETS 15/03/05

Joaquim 27/05/05
Sabater

Jordi Palmer

Octubre
05

Fed. Catalana 25/11/05
del
Voluntariat
Social
Agenda 25/11/05
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RÀDIO I TELEVISIÓ
Parla

Tema

Data

Lloc

J. Sabater

Banca ètica

04/01/05 Ràdio Estel

J. Sabater

Banca ètica

17/01/05 RAC 1

J. Sabater

Banca ètica

J. Sabater

Banca ètica

17/03/05 Catalunya
Ràdio
13/10/05 Catalunya
Ràdio

Mitjà de
Programa
comunicació
Ràdio
Informatius
Catalunya
Actualitat
Ràdio
Primers
auxilis
Ràdio

La solució

Ràdio

Magazine

Pàgina web
Des de que vam inaugurar la pàgina web, el març del 2002 ha rebut 15526
visites, 4236 l any 2005. En aquest moment estem treballant per fer una
millora i una actualització dels continguts, doncs te moltes visites i és la
primera imatge de FETS.
Atenció al públic
Diàriament rebem trucades o consultes electròniques, sol·licitant informació
sobre els instruments de finançament ètics existents a Catalunya, ja sigui
per realitzar inversions o per sol·licitar préstecs o crèdits per projectes amb
contingut social. Aquest any hem rebut al voltant de 130 consultes de
sol·licitud d informació.
També hem canalitzat les ofertes de treball o de voluntariat que ens han
arribat, totes elles són considerades i classificades per poder ser
recuperades en el moment que sigui necessari.
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2 .1.2. EINES PER A LA SENSIBILITZACIÓ
Microcrèdit i banca ètica. Jornades de reflexió
L Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l any 2005, l Any
Internacional del Microcrèdit. Des de FETS entenem el microcrèdit com una
part fonamental de la banca ètica i per aquest motiu vam organitzar unes
Jornades els dies 25 i 26 de novembre, que sota el nom de Microcrèdit i
banca èt ica. Jornades de reflexió han tingut l objectiu d explicar les
experiències de l ús dels microcrèdits en la lluita contra la pobresa i
l exclusió social i les experiències d entitats financeres ètiques que donen
suport a l economia social i solidaria, consolidar la posició de FETS com a
entitat de referència sobre banca ètica a Catalunya i fer visible públicament
el sistema Català de banca ètica i fer palès que el projecte d implementació
d una banca àtica a casa nostra comença a ser una realitat.
El programa de les Jornades va ser molt variat i complementari, ja que es
va abordar en un primer moment perquè és necessari l existència del
microcrèdit en la societat d avui, quines dinàmiques porten a l exclusió
social, què són les microfinances, per entrar posteriorment a veure quines
són les polítiques de suport als emprenedors des de les administracions
públiques i conèixer quines són les entitats que treballen a Catalunya
donant microcrèdit en el camp de les finances ètiques, tant a la persona
individual com a iniciatives del tercer sector i l economia solidaria.
La segona part ja la varem dedicar a explicar què és i com funciona la
Banca Popolare Etica italiana, per això vam comptar amb la presència d un
representant d aquest banc, per poder seguir amb l experiència de FIARE al
País Basc.

Butlletí electrònic de FETS

D ine r s fa n bé , bu t lle t í núm .1

19- 03- 05

D ine r s fa n bé , bu t lle t í núm . 2

09- 05- 05

D ine r s fa n bé , bu t lle t í núm . 3

13- 12- 05
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El mes de març vam enviar el primer número del nou butlletí electrònic de
FETS:
Diners fan bé . Durant l any s han enviat tres butlletins,
concretament el 19 de març, el 9 de maig i el 13 de desembre. El nou
butlletí és més àgil i consta d informació de FETS, dels instruments i de les
finances ètiques en general. S envia a 600 contactes i moltes de les entitats
que el reben, el reenvien a la vegada als seus associats. Per l any 2006
volem mantenir la temporalitat.

Guia d e duca ció a m bie nt a l: Fina nça m e nt Èt ic i Sost e nibilit a t
L Ajuntament de Barcelona, a través dels Serveis Urbans i Medi Ambient,
ens va encarregar que escrivíssim una Guia d Educació Ambiental sobre
banca ètica. Aquest any 2005 hem seguit treballant en l elaboració de la
Guia i finalment ha sortit publicada. La presentació ha tingut lloc el 2006.

Qua de r n

I n vit a ció a le s fina nce s è t ique s

Hem començat la redacció d un quadern de difusió dels conceptes de banca
ètica i que dona, també, informació dels instruments de finançament ètic
que hi ha a Catalunya. L hem editat el 2006

Producte multimèdia: FETS, les finances ètiques
Hem començat a treballar en un producte multimèdia que ens ajudarà a
donar a conèixer les finances ètiques d una manera senzilla i dinàmica,
aprofundint en què són i quins instruments de finançament ètic existeixen a
Catalunya. També inclou un vídeo d uns 10 minuts de durada en el que a
partir d entrevistes realitzades a persones que responen a perfils diferents,
es dona una visió general del què són les finances ètiques i quina pot ser la
implicació personal de cadascú. Sortirà el 2006.
Tríptic de difusió de FETS
Hem millorat el tríptic de presentació de FETS tot actualitzant les entitats
sòcies i les activitats que anem realitzant.

Ex posició

D ine r s fa n bé , din e r s fa n m a l

Aquest any la nova exposició de FETS, Diners fan bé, diners fan mal , ha
format part de l oferta d Accions de Sensibilització per als Ajuntaments per a
la Solidaritat amb el Tercer Món de la Diputació de Barcelona i ha estat
itinerant pels següents municipis:
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Ajuntament

Dates

Lloc

Sant Feliu de Llobregat

7-27 de març

IES Olorda

Sant Adrià del Besòs

5-19 de setembre Ajuntament de Sant Adrià

Barcelona (Districte
Sarrià-Sant Gervasi)

30 setembre al
14 d octubre

Escola Salesiana

Sabadell

2-14 de
novembre

Casal Pere Quart

En tots ells ha tingut una gran acceptació i els comentaris que ens han
arribat, tant del públic com dels tècnics, han estat molt positius tant el que
es refereix a continguts com a l estat dels materials.
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2 .2 PROM OURE LA CREACI Ó D UN A BAN CA ÈTICA

APROFUNDIR EN LA
INVESTIGACIÓ: Diagnòstic sobre
l int e r è s de l t e r ce r se ct or i
l e conom ia socia l pe r una ba nca
ètica a Catalunya.

PROMOURE LA CREACIÓ
D UN BAN C ÈTI C

RELACIONS INSTITUCIONALS
Contactes amb els
responsables de la
Generalitat, Ajuntament i
Diputació
Compareixença al Congrés
dels Diputats
Pr oj e ct e Fe m ba n ca
è t ica
Membres de la xarxa
d e conom ia solidà r ia
Participació a la taula del
Tercer Sector

CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA DE
CONTACTES
FETS- FIARE- COOP57

PARTICIPACIÓ EN LA TAULA
D EXPERTS D E COOP5 7

Durant aquest any, les línies de treball més destacades per la creació d una
banca ètica han estat l a pr ofundim e n t e n la inve st iga ció realitzant
l estudi Diagnòst ic sobre l int erès del t ercer sect or i l econom ia social per
una banca èt ica a Cat alunya , e ls cont a ct e s inst it uciona ls, la
consolida ció de la x a r x a de cont a ct e s FETS- FIARE- COOP57 i la
pa r t icipa ció e n la t a ula d e x pe r t s de COOP5 7 .
FETS vol ser l entitat punt de referència per tal que les institucions ens
tinguin presents quan es parli de finances ètiques i arribar a les persones,
les caixes d estalvis, els sindicats i les empreses.
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Relacions institucionals
Ens hem reunit diverses vegades amb les administracions públiques
catalanes (Generalitat, ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona)
per consolidar la nostra posició.
Hem fet sessions de treball a alt nivell amb el departament d Economia i
l Institut Català de Finances per tal de fer-els-hi una proposta concreta del
projecte de creació d una banca ètica a Catalunya amb la col·laboració de
FIARE i la Banca Popolare Etica.
Hem participat en reunions de la Taula del Tercer Sector.
Hem assistit a actes d entitats sòcies i socis potencials, per conèixer més a
fons les seves activitats i els seus interessos socials.
Som membres de la Xarxa d Economia Solidaria i participem activament de
les seves activitats.
Compareixença al Congrés dels Diputats
El dia 29 de novembre, la subcomissió per promoure i potenciar la
responsabilitat social de les empreses que depèn de la Comissió de
Treball i Assumptes Socials, va demanar la compareixença a FETS per tal
que exposés la seva opinió sobre el tema.
Projecte Fem banca ètica
L any 2005 vam continuar el projecte Fem banca ètica , amb el suport de
la Diputació de Barcelona, que ha volgut aprofundir en el coneixement de la
realitat de les organitzacions de l economia social i del tercer sector i veure
la capacitat de les mateixes entitats per a l ús dels instruments financers.
L estudi es va fer a sis ciutats de la província de Barcelona: Sabadell,
Terrassa, Vic, Manresa, Mataró i Vilafranca del Penedès.
En una primera fase es van entrevistar a 19 entitats d aquestes poblacions
(algunes d elles sòcies de FETS i altres relacionades) per veure les seves
necessitats de finançament.
En una segona fase es va parlar amb els responsables de les àrees de
promoció econòmica dels ajuntaments d aquestes ciutats per veure la
possibilitat de crear una línia específica de suport en els programes de
dinamització municipal i de foment.
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El projecte s ha finalitzat aquest any. L hem clos amb una jornada de treball
El m ón local com a m ot or d inst rum ent s financers alt ernat ius al servei de
l econom ia social i del t ercer sect or , on hem pogut compartir les diferents
alternatives i opcions que tenen en compte alhora el finançament de les
organitzacions, que creen riquesa i valor social en els municipis i les
polítiques de desenvolupament local.
La jornada va tenir lloc el dijous dia 12 de maig a la Sala d Actes de l edifici
Annex al Rellotge (EL Vagó).

Consolidació de la xarxa FETS- FIARE- COOP57
Aquest any hem continuat els contactes amb FIARE (www.fiare.org), entitat
que treballa al País Basc en col·laboració amb la Banca Popolare Etica
italiana (www.bancaetica.com) per a la creació d una banca ètica a l estat
espanyol, així com amb COOP57 per tal d anar dibuixant de quina forma
podem implementar el seu projecte a Catalunya.
D ia gnòst ic sobr e l int e r è s de l t e r ce r se ct or i l e conom ia socia l pe r
una banca ètica a Catalunya.
Durant l any 2005 amb la col·laboració de l Observatori del Tercer Sector
hem fet l estudi
Diagnòst ic sobre l int erès del t ercer sect or i l econom ia
social per una banca ètica a Catalunya .
L objectiu principal d aquest estudi ha estat generar difusió i complicitat.
S ha tractat de fer un diagnòstic de l interès, predisposició i voluntat
d inversió de les organitzacions del tercer sector i de l economia social per a
un projecte de banca ètica impulsat des de FETS a Catalunya, elaborar un
directori d organitzacions identificades tant del tercer sector com de
l economia social en funció de l interès detectat, i reflexionar sobre les vies
de futur per al desenvolupament efectiu d una banca ètica a Catalunya i a
més generar complicitat de les organitzacions envers el projecte de FETS.
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3

COMPTES ANUALS

3 .1. BALANÇ
ACTIU
B) IMMOBILITZAT

31/12/2005 31/12/2004
4.763,03

6.370,19

77,76

173,88

77,76

173,88

II. Immobilitzacions immaterials

2.611,69

4.139,56

212. Propietat industrial i intel·lectual

4.894,13

4.894,13

281. Amortització acumulada de l'immobilitzat

-2.282,44

-754,57

IV. Altres immobilitzacions materials

2.073,58

2.056,75

711,07

711,07

6.285,10

5.087,22

-4.922,59

-3.741,54

109.893,78

116.108,69

II. Existències

0,00

474,74

300. Mercaderies

0,00

474,74

68.986,55

88.920,57

1.540,00

7.870,00

626

0

66.820,00

81.050,00

473. Hisenda deutora per diversos conceptes

0,55

0,57

V. Inversions financeres temporals

5,47

5,47

566. Dipòsits constituïts a curt termini

5,47

5,47

40.427,02

26.707,91

524,68

138,42

39.890,33

26.557,48

12,01

12,01

114.182,07

122.478,88

I. Despeses d'establiment
201. Despeses de primer establiment

225. Mobiliari
226. Equips per al procés d informació
282. Amortització acumulada d immobilitzat
material
D) ACTIU CIRCULANT

IV. Altres deutors
430. Clients
433. Clients, entitats associades
440. Deutors

VI. Tresoreria
570. Caixa
572. Bancs i institucions de crèdit cc.Vista
574. Banc i institucions de crèdit compte d estalvi
TOTAL ACTIU
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PASSIU
A) FONS PROPIS

31/12/2005 31/12/2004
21.629,72

9.420,63

9.420,63

9.150,15

9.976,11

9.976,11

-555,48

-825,96

V. Ex ce de nt de l e x e r cici ( posit iu o ne ga t iu )
129. Excedent de l exercici

1 1 .734,35
11.734,35

270,48
270,48

E) CREDITORS A CURT TERMINI

93.027,09

113.058,25

36,86

0

20.748,82

8.333,23

465. Remuneracions pendents de pagament

1.675,47

1.769,81

475. Hisenda pública creditora per conceptes
fiscals

2.125,94

2.200,78

740

554,43

67.700

93.000,00

0

7.200,00

114.182,07

122.478,88

I V. Excedent d exercicis anteriors
120. Romanent
121. Excedents negatius d exercicis anteriors

400. Proveïdors
410. Creditors per prestació de serveis

476. Organismes de la Seguretat Social creditors
485. Ingressos anticipats
511. Deutes a curt termini amb entitats
associades

TOTAL PASSIU
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3 .2 COMPTE DE RESULTATS
DEURE

31/12/2005 31/12/2004

A) DESPESES ( A1 a A17 )

124.628,89

62.502,96

3.780,00
3.780,00

3.780,00
3.780,00

474,74
0
474,74

422,36
7
415,36

A3. Despeses de personal de personal
a) Sous i salaris
640. Sous i salaris
b) Càrregues social
642. Seguretat social a càrrec de l'empresa

25.563,40
19.237,33
19.237,33
6.326,07
6.326,07

37.837,10
28.754,29
28.754,29
9.082,81
9.082,81

A4. Dotacions per a amortit. Immobilit.
680. Amortització despeses d'establiment
681. Amortització Immobilitzat immaterial
682. Amortització Immobilitzat material

2.805,04
96,12
1.527,87
1.181,05

3.409,92
96,11
2.249,82
1.063,99

92.003,71
162,28
84.239,65

16.625,15
218,24
6.872,97

1.279,86
387,83

3.064,02
378

53
1.170,99
3.477,73
176,55
1.055,82

0
1.336,66
4.104,86
156,25
494,15

1 1 .607,81

691,18

126,56

7,73

11.734,32
0
0

698,91
428,43
428,43

AIV. RESULTATS EXTRAORDINÀRIS
POSITIUS

0,03

0

AV. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS

11.734,35

270,48

AVI. BENEFICIS DE L'EXERCICI

11.734,35

270,48

A1. Ajudes monetàries i altres
651. Ajudes monetàries a l'entitat
A2 . Con su m s d Ex plot a ció
600. Compres de bens destinats a l'activitat
610. Var. d'exist. de bens destinats a l activ.

A5. Altres despeses
622. Reparacions i conservació
623. Serveis de professionals independents
623.2 Gestoria i assessorament
623.4 Serveis prof. Indepen. Exposició
623.6 Serveis prof. Indepen. Jornades
623.7 Serveis prof. Indepen. Projectes
623.8 Serveis prof. Director FETS
624. Transports
626. Serveis bancaris
627. Publicitat, propaganda i relacions
públiques
628. Subministres
629. Altres serveis
631. Altres tributs
634. Ajustaments negat en la impos. Indirecta
AI. RESULTATS POSITIUS D EXPLOTACIÓ
AII. RESULTATS FINANCERS POSITIUS
AIII. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS
ORDINÀRIES
A13. Despeses extraordinàries
678. Despeses extraordinàries

Memòria 2005

1.637.98
6.110.90
2.197.86
50.561.54
23.731.37
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HAVER
B) INGRESSOS( B1 a B14)
B1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia
a) Quotes d'usuaris i associats
720. Quotes usuaris
721. Quotes associats
c) Subvencions, donacions i llegats imputats a
l'exercici
726. Donacions i llegats afectes a la pròpia activitat
B2. Vendes i altre ingressos ordinaris de l'activitat
mercantil
700. Vendes de mercaderies
705. Prestació de serveis
B3. Altres ingressos
740. Subvencions oficials a l'explotació
741. Altres subvencions a l'explotació
BI. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ
B4. Ingressos financers
c) Altres ingressos
7691. ALTRES INGRESSOS FINANCERS
BIII. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS
ORDINÀRIES
B10. Ingressos i beneficis d'altres exercicis
779. Ingressos i beneficis d'altres exercicis
BIV. RESULTATS EXTRAORDINÀRIS NEGATIUS

Memòria 2005

31/12/2005

31/12/2004

136.361,24

62.773,44

23.665,18
12.124,13
934,48
11.189,65

19.537,05
19.537,05
1.010,34
18.526,71

11.541,00
11.541,00

0
0

3.189,47
0
3.189,47

12.528,66
134,62
12.394,04

109.380,00
109.380,00
0

30.700,00
0
30.700,00

0

0

126,56
126,56
126,56

7,73
7,73
7,73

0
0,03
0,03

0
0
0

0

428,43
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