MEMÒRIA 2014

Què hem fet durant el 2014?

Extensió i difusió de les finances ètiques
• Xerrades, taules rodones, formacions
• Activitats de sensibilització: Festa del Comerç Just i la Banca Ètica i FESC
• Projectes educatius: “Fem créixer les Finances Ètiques! Implicant els i les joves
catalans al seu entorn educatiu”
• Projecte: “Repensem la nostra entitat” – 15 anys de FETS, mirem enrere per
mirar endavant
•Aparicions als mitjans de comunicació
•Xarxes socials

Creació d’eines per a l’enfortiment del sistema de finances ètiques
 El Baròmetre de les Finances Ètiques
 L’observatori de les finances ètiques: el segell EthSI

Extensió i difusió de les finances
ètiques

Hem participat a 15 xerrades, taules rodones i activitats formatives,
organitzades per entitats socials, universitats, institucions públiques, etc,
arribant aproximadament a 450 persones del territori.
Participem a la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2014

Prticipem a la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2014

Extensió i difusió de les
finances ètiques
- activitats de sensibilització

Participem a la FESC, amb un estand
compartit amb Oikocrèdit i l’organització
de la xerrada: Ser ric surt molt barat.
Propostes per unes finances ètiques i
una fiscalitat justa, ambiental i solidària.

També participem al Festival Cruïlla de
Cultures, amb un estand informatiu, i a la
Fòrum Social de la Facultat
d’Economia i Empresa de la UB

Extensió i difusió de les finances
ètiques – Projectes Educatius
•Col.laborem amb la Facultat
d’Economia i Empresa de la UB
per a la promoció de les finances
ètiques a l’entorn universitari.
•Portem a les aules de 10
Instituts de Catalunya les nostres
propostes educatives.
•Estudiants de la UPF, la UAB i la
UB ens fan entrevistes pels seus
TFG.
•Participem al programa de
recerca de Batxillerat de la
Fundació Solidaritat UB
•Signem un conveni de
col.laboració amb la Fundació
Jaume Bofill per promoure les
finances ètiques amb APS a la
Facultat d’Economia de la UB.

15 anys de FETS, mirem
enrere per mirar endavant
11 entitats sòcies van respondre el qüestionari
sobre les futures línies estratègiques de FETS.
Es dóna més prioritat a les activitats de
comunicació, de difusió i d’altaveu, i a
l’Observatori de les finances ètiques.
Hem elaborat un vídeo amb entrevistes a
diferents persones clau que, responent a
preguntes estratègiques, han contribuït també a
la reflexió sobre el futur de l’entitat.

Organitzem la Trobada, que va comptar amb la presència d’una trentena de
persones sòcies que van poder compartir la celebració de la trajectòria de
l’organització durant aquests 15 anys i que van poder aportar el seu gra de sorra
amb el debat estratègic sobre el futur de FETS.

Extensió i difusió de les
finances ètiques
- premsa i xarxes socials
Presència a mitjans de comunicació (ràdio i TV)

Hem mantingut la
presència a mitjans de
comunicació,
amb aproximadament 40
aparicions durant el 2014.

Extensió i difusió de les
finances ètiques
- premsa i xarxes socials
www.fets.org i www.bancaetica.cat
S’han mantingut ambdues web amb informacions i notícies
periòdiques, però no s’ha pogut aprofitar tot el potencial comunicatiu
de l’entitat.
Facebook i Twitter
El 2014 ha estat un any de manteniment de la plataforma comunicativa
engegada l’any 2011 gràcies al conveni amb l’ACCD.

Creació d’eines per a
l’enfortiment del sistema
de finances ètiques
Elaborem el Baròmetre de les Finances Ètiques 2013, que presentem en
el marc de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica

Des de l’Observatori de les Finances Ètiques,
seguim impulsant el Segell d’assegurances
ètiques ETHSI

Els comptes del 2014
Estat a 31/12/14

Pressupost d'ingressos 2014

QUOTES

10.000,00

DONACIONS

5.240,00

PRESTACIÓ SERVEIS

29.040,00

14%
7%
40%

Diferència amb pressupost 2014 (desviació
prevista)

10.091,82

91,82

6.286,72

1.046,72

28.996,32

-43,68

2.296,32

626,32

Ethsi

27.370,00

38%

26.700,00

-670,00

SUBVENCIONS

26.000,00

36%

26.000,00

0,00

2.000,00

0,00

24.000,00

0,00

18.719,74

18.719,74

Conferències i cursos i tallers

Ajuntament BCN Participació
Ingressos diferits ACCD 2011

1.670,00

2.000,00
24.000,00

2%

3%
33%

Ingressos excepcionals
Ingressos financers

Total ingressos

2.000,00

72.280,00

3%
100%

Activitats educatives

-426,32

668,54

Estat a 31/12/14

Pressupost despeses 2014

Projectes (sense personal)

1.573,68

91.668,28

9.620,00

14,2%

1.370,00

2,0%

Diferència amb pressupost 2014 (desviació
prevista)

9.560,53

-59,47

767,50

-602,50

Ethsi

26.700,00

39,3%

26.700,00

0,00

Despeses personal contractat

14.240,00

21,0%

14.089,20

-150,80

Despeses personal profes externs

9.000,00

13,2%

9.000,00

0,00

Despeses d'estructura

5.040,00

7,4%

4.574,15

-465,85

Quotes (XES, SpainSIF)

280,00

0,4%

275,00

-5,00

Altres despeses

900,00

1,3%

898,84

-1,16

470,00

0,7%

Amortitzacions
Incobrables
Ajuts a altres entitats (Capital a risc a Fiare)

470,26

0,26

11.555,00

11.555,00

1.000,00

1.000,00

Serveis bancaris

340,00

0,5%

229,72

-110,28

Total despeses

67.960,00

100%

79.120,20

11.160,20

Els comptes del 2014

Balanç de situació - 2014
Actiu no corrent
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini (FIARE)

Patrimoni net

984,03
1.998,00

Actiu Corrent
Deutors corrents
Efectiu i altres actius líquids

Total Actiu

Fons propis
Subvencions

40.481,82
1.625,00

Passiu corrent

15.988,04
136.993,21

155.963,28

Periodificacions

100.000,00
766,46
13.090,00

Total Passiu

155.963,28

Provisions a curt termini
Creditors

