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1 BASE SOCIAL
L any 2004, la base social de FETS, s ha ampliat amb 5 entitats noves: Amnistia
Internacional, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Federació Catalana
de Voluntariat Social, Fundació Equilibri i Universitat Internacional de la Pau.
Actualment són 57 les entitats sòcies:
Acció Solidària Contra l Atur
AIRES
Agermanament Sense Fronteres
Alternativa 3
Amnistia Internacional Catalunya
Arç Cooperativa
ACIDH
Associació d Amics de l UPC
Assoc. Benestar i Desenvolupament (ABD)
Associació de Veïns del barri de les Escodines Bages Comerç Just
Caputxins de
Sarrià
Càritas
Centre de Cooperació per al Desenvolupament
UPC
Col·lectiu Ronda
Comissió de Justícia i Pau de Mallorca
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
Secot
Secretariat d Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Setem
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 2004 han estat:
-

FUNDACIÓ UN SOL MÓN

-

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L ATUR

-

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Col·laboradors individuals
Actualment FETS compta amb 20 col·laboradors individuals, que ens donen
suport econòmic i segueixen de prop les nostres activitats.
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1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Durant l any 2004, l estructura organitzativa ha passat de dues persones a
una. La Montserrat Llobet, coordinadora de FETS, va cessar el mes de juliol,
essent la seva feina assumida en part per la Maite Codina i en part per la
Junta Directiva. A partir del mes de novembre, el Joaquim Sabater ha
dedicat hores laborals a FETS.

2 ACTIVITATS REALITZADES
Aquest any 2004, ens hem dedicat fonamentalment a consolidar el projecte
de FETS. En aquets sentit la Junta de FETS ha iniciat un treball sobre les
línies estratègiques del projecte i la línia organitzativa necessària per
desenvolupar-lo.
La prioritat dels eixos de treball:
a)
b)
c)
d)
e)

Sensibilització
Suport dels instruments de finançament ètic
Relacions institucionals per fomentar el finançament ètic
Prestació de serveis
Promoure la creació d una banca ètica

2.1 SENSIBILITZACIÓ
Les activitats de sensibilització 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.
Conferències
Les conferències creiem que són una eina essencial per assolir el primer
objectiu de la nostra associació: Sensibilitzar l opinió pública explicant què
són els bancs ètics i com funcionen.
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.
Què són els bancs ètics?
Els bancs ètics existeixen?
Instruments ètics d inversió i de crèdit a Catalunya.
L organització FETS.
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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 per fer-les més entenedores i es lliura informació
concreta dels instruments de finançament ètics a Catalunya i de la nostra
associació.
És en aquest tipus d actes (en el diàleg final, en les preguntes...) on es
constata de manera més directa l interès que desperta entre el públic el
projecte d una banca ètica.
Al llarg de l any 2004 hem realitzat, coordinat o participat en els següents
actes de sensibilització i foment dels instruments financers ètics:

DATA
10-03-04
24-03-04
15-04-04
14-05-04
03-06-04
13-07-04
16-08-04
23-10-04
16-11-04
16-12-04

DESCRIPCIÓ

LLOC

Conferència
Reus
Jornades Treball Social i Economia Lleida
Social Universitat de Lleida
Conferència
Montcada
Reixac
Centre de Cooperació Internacional
Universitat de Lleida
Setmana de la solidaritat
Parlament de les Religions
Taula Rodona
Speakers Corner Fòrum 2004
Fira Ecoviure Taula Rodona
Sopar tertúlia ARÇ Cooperativa
Cal Blè

i

Lleida
Calella
Barcelona
Barcelona
Manresa
Barcelona
Igualada

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.
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Participació en jornades
Jornadas banca ética: Otro modo de invertir nuestro dinero
Van tenir lloc a Pamplona dels dies 29 de març a l 1 d abril.
Organitzades per: Ajuntament de Pamplona, Setem, Organización de
Cooperación y Solidaridad, Proclade (Promoción Claretiana de
Desarrollo de Pamplona) y REAS (Red de Economía Alternativa y
Solidaria).
Encue n t r o e st a t a l sobr e ba nca y fin a nza s é t ica s
Van tenir lloc a Madrid els dies 26 i 27 de novembre. Coorganitzades
per Cáritas Espanyola, FETS, FIARE i l Asociación Promotora de Banca
Etica.

Mitjans de comunicació
L any 2003, 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.
PREMSA:

Diari o
Revista
El Tacte que
te
El Punt

La
Vanguardia
La
Vanguardia

Memòria 2004

Tema
Banca ètica
Banca ètica

Microcrèdits
Fons i banca ètica

Títol
Banca ètica, diners
responsables
Una cincuentena
d entitats lluiten
perquè Catalunya
tingui un banc ètic
en 5 anys
Créditos sin aval
Responsabilidad
social y ahorro

Escriu

Data

A.Forasté i
Gener
L. Gilabert
2004
J.Torrents 02/02/04

D.Arasa 05/02/04
M.Llobet 26/02/04
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Altaïr

Banca ètica

Nuestros ahorros en
buenas manos

Redacció Març-abril
2004

El País

Fòrum i banca ètica

C.Blanchar 06/05/04

Altraveu

Banca ètica

La jaima acogerá
15 exposiciones dep
equeño formato
ideadas por ONG
La responsabilitat
social dels
ciutadans

Vincles

Banca ètica

Ecoespai

Diners ètics són
rendibles

Banca ètica

La banca ètica,
l alternativa a la
banca convencionall

M.Llobet 27/07/04

E.Duró

FETS

Octubre
2004

Octubre
2004

RÀDIO I TELEVISIÓ
Parla

Tema

Mitjà de
Programa
comunicació
02/02/04 Ràdio Estel
Ràdio
Informatius
Catalunya
Actualitat
13/02/04 Ethic Report Televisió
L Art de viure
TV
Data

Lloc

M. Llobet

Banca ètica

M. Llobet

Banca ètica

J. Sabater

Banca ètica

28/07/04 TV1

Televisió

Entrevista

J. Sabater

Banca ètica

Ràdio

Si més no

O. Bota

Banca ètica

12/11/04 Catalunya
Ràdio
22/11/04 COM Ràdio

Ràdio

J. Sabater

Banca ètica

11/12/04 Catalunya
Ràdio

Ràdio

Magazine
Tarda
Informatius
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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 100 consultes de
sol·lcitud d informació, 60 per telèfon i 40 per correu electrònic.
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.
Projecte Fem banca ètica
Aquest any hem iniciat un projecte, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, que sota el lema Fem banca ètica! 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 s ha fet a sis ciutats de la província de Barcelona: Sabadell,
Terrassa, Vic, Manresa, Mataró i Vilafranca del Penedès.
En un primer moment s ha entrevistat a 19 entitats d aquestes poblacions
(algunes d elles sòcies de FETS i altres relacionades) per veure les seves
necessitats de finançament.
En un segon moment hem parlat 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.
El projecte es finalitzarà el 2005. El clourem 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 podrem compartir les diferents
alternatives i opcions que tinguin en compte alhora el finançament de les
organitzacions, que creen riquesa i valor social en els municipis i les
polítiques de desenvolupament local.
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2.2 SUPORT ALS INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT ÈTICS
FETS és una plataforma des de la qual s ofereix suport als instruments de
finançament ètic existents a Catalunya en l actualitat.
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.

3.3. RELACIONS INSTITUCIONALS
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.
Arrel del canvi que ha tingut lloc en el govern de la Generalitat, hem
mantingut reunions amb els nous càrrecs per consolidar la nostra posició i
hem continuat els contactes amb la Diputació i l Ajuntament de Barcelona.
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.
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2.4 PRESTACIÓ DE SERVEIS
De moment són pocs els serveis que oferim, encara que de bona qualitat.

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:

Ajuntament

Dates

Lloc

Montcada i Reixac

13 al 27 d abril

Casa de la Vila

Sant Feliu de Llobregat

1-14 de juny

Biblioteca Montserrat Roig

Sant Cugat del Vallès

12-26 de juliol

Biblioteca El Mil·lenari

Granollers

8 al 22 d octubre

Centre Tecnològic i Univers.

Manresa

22-25 d octubre

Palau Firal

Manresa

25 d oct al 16 de
nov.

Biblioteca El Casino

Cornellà

1-15 de desem.

Sala J.Garcia Nieto

Badalona

20 des. al 10 gen Biblioteca Can Casacuberta

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.

Barcelona NetActiva
Hem fet els textos sobre finances ètiques per incloure a la web de Barcelona
Activa (www.barcelonanetactiva.com)
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Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
FETS va ser present al Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004,
amb un espai dedicat a la banca ètica a la haima que constava de:
-

Un espai principal on hi havia penjats del sostre 28 sacs i que permetien
confrontar al visitant els conceptes claus de la banca ètica i la banca
convencional. Cada element tenia un text en cada un dels idiomes
oficials del Fòrum i una fotografia relativa al contingut de la idea que s hi
expressava.

-

Uns caixers automàtics, amb l aparença exterior d un caixer
convencional, que eren uns elements interactius, però que enlloc de
diners dispensaven informació sobre com invertir èticament, com obtenir
un préstec i informació general de FETS i la banca ètica.

Creiem que la presència en el Fòrum va ser important i va ajudar a acostar
el món de les finances ètiques a la ciutadania.
Vam completar aquesta presència, participant en l Speakers Corner,
contestant a una pregunta sobre banca ètica i participant en una taula
rodona en el Parlament de les religions.
Guia d Educa ció Am bie nt a l sobr e fina nce s è t ique s
L Ajuntament de Barcelona, a través dels Serveis Urbans i Medi Ambient,
ens ha encarregat que escrivim una Guia d Educació Ambiental sobre banca
ètica. Està pendent d edició.

3.5 PROM OURE LA CREACI Ó D UN A BAN CA ÈTI CA
L any 2004 hem continuat treballant per establir convenis de col·laboració
amb instruments financers i caixes d estalvis, concretament ens hem reunit
diverses vegades amb Caixa Pollença i COOP57, les negociacions no han
arribat a termini, però de tota manera no descartem col·laboracions
posteriors amb Caixa Pollença.
Davant la necessitat, per altra banda, de poder presentar una realitat
tangible de banca ètica a Catalunya, es va pensar transitòriament en el que
vam anomenar sistema Català de Banca Ètica, que estaria format per
aquells productes que avui ja formen part de FETS i que configurats en un
context conjunt poden esdevenir una oferta tangible i concreta, que serviria
per a visualitzar que el projecte d implementació d una banca ètica a casa
nostra comença a ser una realitat.
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Durant aquest any, la línia de treball més destacada per la implementació
d una banca ètica ha estat la col·laboració amb FIARE al País Basc. FIARE
és una fundació que comparteix finalitats amb FETS i que ha fet un procés
que l ha portat a signar un acord amb Banca Popolare Etica per treballar
amb un contracte d agent.
Amb la perspectiva que només te cabuda una entitat financera ètica
promoguda des del Tercer Sector i l Economia Social a l estat espanyol,
s han realitzat diverses reunions de treball i unes jornades el mes de
novembre a Madrid, per explorar les diferents iniciatives que hi ha en el
conjunt de l estat.
FETS i FIARE signarem un acord de col·laboració que ens ha de portar a
compartir actius en la implamentació d una banca ètica amb el suport de
Banca Popolare Etica.

3 ADMINISTRACIÓ
Atenció al soci
Aquest any hem dissenyat un butlletí electrònic que ens permet d una forma
més àgil editar el butlletí i que la seva presentació sigui més atractiva i fàcil
de consultar.
El nou butlletí electrònic, seguint el lema de l exposició porta per nom
Diners fan bé i consta de 4 seccions a part de l editorial: Notícies de FETS,
Notícies dels instruments de finançament ètic de Catalunya, Finances
ètiques i Opinió.
Hem seguit informat per correu electrònic o postal sobre els actes més
destacats que hem organitzat.

Coordinació del voluntariat
Hem continuat rebent ofertes de persones que volen ser voluntaris de la
nostra organització. A tots ells els hi fem arribar un qüestionari on ens
indiquen en quines activitats els agradaria participar. Tota aquesta
informació l anem introduint en una base de dades, per tal de poder-la
consultar més fàcilment.
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Sistema de comunicació de FETS
Ens hem dotat d eines informàtiques que ens han facilitat la comunicació
amb els diversos col·lectius amb els quals volem estar en contacte (entitats
sòcies, col·laboradors, voluntaris, administracions públiques, MMCC, públic
en general...).
Hem instal·lat una aplicació informàtica que ens permet recollir dades,
gestionar enviaments massius, conèixer les consultes que ens fan....Malgrat
que, sobretot en aquest darrer apartat, les possibilitats funcionals eren
múltiples, varem optar per una aplicació base que resolgués les necessitats
més contrastades i que , al mateix temps, permetés una ampliació de
funcionalitat a mig termini, a mesura que l experiència en el seu ús ens ho
demani.
Comptabilitat
Hem continuat portant nosaltres la comptabilitat i tenim externalitzada la
gestió laboral, la liquidació d impostos i l assessorament jurídic.
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4 COMPTES ANUALS
4.1 BALANÇ
ACTIU
B. IMMOBILITZAT
I. Despeses d'establiment
201. Despeses de primer establiment
II. Immobilitzacions Immaterials
212. Propietat industrial i intel·lectual
281. Amortització acumulada de l'immobilitzat
immaterial
IV. Altres Immobilitzacions Materials
225. Mobiliari
226. Equips per processos d'informació
282. Amortització acumulada d'immobilitzat material
D. ACTIU CIRCULANT
II. Existències
300. Mercaderies
IV. Altres Deutors
430. Clients
433. Clients, entitats associades
440. Deutors
470. Hisenda pública deutora per diversos conceptes
V.Inversions financeres temporals
566. Dipòsits constituïts a curt termini
VI. Tresoreria
570. Caixa
572. Bancs i institucions de crèdit cc. Vista.
574. Bancs i institucions de crèdit compte d´estalvi

TOTAL ACTIU

Memòria 2004

31-des-04

31-des03

6.370,19

4.008,11

173,88
173,88

269,99
269,99

4.139,56
7.894,13

617,38
1.097,56

-754,57

-480,18

2.056,75
711,07
5.087,22
-3.741,54

3.120,74
711,07
5.087,22
-2.677,55

116.108,69

20.667,50

474,74
474,74

890,10
890,10

88.920,57
7.870,00
´0
81.050,00
0,57

17.179,38
1.736,95
42,00
11.700,00
3.700,43

5,47
5,47

5,47
5,47

26.707,91
138,42
26.557,48
12,01

2.592,55
45,33
447,22
2.100,00

122.478,88 24.675,61
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31-des-04

31-des03

9.420,63

9.150,15

9.150,15
9.150,15
-825,96

9.689,43
9.689,43
0,00

270,48
270,48

-539,28
-539,28

113.058,25

15.525,46

0,00

0,00

410. Creditors per prestacions de serveis

8.333,23

5.419,59

465. Remunieracions pendents de pagament

1.769,81

PASSIU
A. FONS PROPIS
IV. Excedent d'exercicis anteriors
120. Romanent
121. Excedents negatius d'exercicis anteriors
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
129. Excedent de l'exercici

E. CREDITORS A CURT TERMINI
400. Proveïdors

475. Hisenda pública creditora per conceptes
fiscals
476. Organismes de la Seguretat Social creditors
485. Ingressos anticipats
511. Deutes a curt termini amb entitats assiciades

TOTAL PASSIU

Memòria 2004

2.200,78

1.566,25

554,43

1.339,62

93.000,00

0,00

7.200,00

7.200,00

122.478,88 24.675,61
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4.2 COMPTE DE RESULTATS

DEURE

31-des-04
62.502,96
3.780,00
7,00

31-des-03
121.100,66
1.551,54
1.551,54

415,36
37.837,10
28.754,29
28.754,29
9.082,81
9.082,81
3.409,92
96,11
2.249,82
1.063,99
16.625,15
0,00
218,24
6.872,97
3.064,02
378,00
0,00
1.336,66
4.104,86
156,25
494,15
0,00
681,18
0,00
0,00

0,00
48.696,50
35.262,22
35.262,22
13.434,28
13.434,28
1.639,95
96,11
274,39
1.269,45
69.212,67
3.838,56
259,69
60.690,10
631,07
14,58
0,00
2.369,45
3.404,84
0,00
908,38
-2.904,00
0,00
0,00
0,00

II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS
III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
13. Despeses extraordinàries
678. Despeses extraordinàries
14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis
679. Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors

7,73
698,19
428,43
428,43
0,00
0,00

224,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS
VI. BENEFICIS DE L'EXERCICI

0,00
270,48
270,48

1.498,42
0,00
0,00

A) DESPESES
2. Consums d'Explotació
600. Compres de bens destinats a l'activitat
610. Variació d'existències de bens destinats a
l'activitat
3. Despeses de personal
a. Salaris
640. Sous i salaris
b. Càrregues socials
642. Seguretat Social Empresa
4. Dotacions par a amortitzacions immobilitzat
680. Amort despeses establiment
681. Immobilitzat immaterial
682. Immobilitzat material
5. Altres despeses
621. Arrendaments i canons
622. Reparacions i conservació
623. Serveis de professionals independents
624. Transports
626. Serveis bancaris
627. Publicitat, propaganda i relacions públiques
628. Subministraments
629. Altres serveis
631. Altres Tributs
634. Ajustaments negatius en la imposició indirecta
639. Ajustaments positius de la imposició indirecta
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ
7. Despeses financeres i despeses assimilades
c) Altres deutes
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31-des-04
62.773,44

31-des-03
120.408,28

19.537,05

22.736,18

19.537,05
1.010,34
18.526,71

10.736,18
977,57
9.758,61

0,00
0,00
0,00

12.000,00
0,00
12.000,00

2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil
700. Vendes de mercaderies
705. Prestacions de serveis

12.528,66
134,62
12.394,04

15.171,22
1.245,97
13.925,25

3. Altres ingressos
740. Subvencions oficials a l'explotació
753,Ingressos prop. Indust. Cedida en explotació
759. Ingressos per serveis diversos

30.700,00
30.700,00
0
0,00

80.777,98
80.000,00
777,98
0,00

7,73
7,73
7,73

2.415,28
224,48
224,48
224,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428,43
0,00
0,00

2.190,80
1.442,42
1.442,42
56,00
56,00
0,00
0,00
0,00
539,28
539,28

B) INGRESSOS
1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia
a) Ingressos de l'entitat per la pròpia activitat
720. Quotes Usuaris
721. Quotes Associats
c) Sub, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici
725. Sub. Ofi. afectes a la pròpia activitat de l'entitat
726. Dona. i llegats afectes a la pròpia activitat

I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ
4. Ingressos financers
c) Altres ingressos
7691. Altres ingressos financers
II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS
III. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
8.Subvencions, donacions i llegats de capital
775. Subvencions, donacions i llegats de capital
9. Ingressos extraordinaris
778. Ingressos extraordinaris
10. Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors
779. Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS
VI. PÈRDUES DE L'EXERCICI
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