EUROFIRMS FUNDACIÓ PRIVADA
Memòria Simplificada dels Comptes Anuals
31 de Desembre de 2020

1. Activitat de l’entitat
Aquest apartat ha de contenir:
a) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma
com es gestionen.

EUROFIRMS FUNDACIO PRIVADA (d’ara endavant la Fundació) es va constituir com a
Fundació Privada a Espanya el día 10 de juliol de 2007, per un període de temps indefinit.
La Fundació té per objecte la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat
tant de forma individualitzada com a través d’entitats sense ànim de lucre que
comparteixin aquest afany.
Les finalitats de la Fundació són :
Promoure l’accés de les persones amb discapacitat al mercat de treball amb plenes
garanties d’accessibilitat i igualtat de condicions.
Fomentar la formació permanent i de qualitat del col·lectiu objecte de la Fundació
per tal d’assolir la seva màxima competitivitat en el mercat de treball.
Donar suport a les empreses, entitats i institucions actuant com a intermediador
laboral per tal de cobrir les seves ofertes de treball amb els candidats idònis, tot
acomplint l’objecte de la Fundació.
Infomar i assessorar als contractadors sobre els beneficis econòmics, fiscals i de valor
afegit que comporta la incorporació de les persones amb discapacitat a la seva
organització, així com les possibles mesures alternatives a la contractació.
Donar suport a les organitzacions en tot el procés d’incorporació d’una persona amb
discapacitat a la seva plantilla : tràmits documentals, adaptació a l’entorn de treball,
recerca de les solucions tècniques i tecnològiques necessàries per a cada persona.
Promoure i difondre la cultura de la igualtat a través de la organització i la
participació en publicacions, jornades, fòrums i congressos.
Col.laborar en projectes de recerca i desenvolupament, així com en la posterior
difusió dels resultats, relacionats amb l’acomodació dels entorns i de les eines de
treball a les necessitats de les persones amb discapacitat.
Impulsar i col·laborar en accions encaminades a millorar la qualitat de vida de
col·lectius en situació de risc d’exclusió.
La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, sens perjudici de
poder actuar quan s’escaigui arreu de l’Estat espanyol, així com en qualsevol altre
territori internacional.

b) Descripció específica dels ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les
persones jurídiques, dels receptors. Criteris i forma d'assegurar que satisfan l'interès
general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu
atorgament.

La Generalitat de Catalunya ens ha concedit subvenció de 5000€, cobrada al gener del
2021, segons Resolució TSF/3168/2020, de 2 de desembre, per la qual s'aprova la
convocatòria d'un ajut econòmic extraordinari d'emergència i puntual en forma de
pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o
indirectes de la COVID-19
c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant
l'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació o
l'associació, i concretant de quina manera el compliment de cada conveni coadjuva
al millor compliment de les finalitats fundacionals.

Totes les entitats amb les que la Fundació ha signat un Conveni de col·laboració són
entitats sense ànim de lucre i tenen objectius fundacionals afins. La principal finalitat de
tots els convenis és la integració laboral de persones amb discapacitat, a través de la
derivació de usuaris/es amb Certificat de discapacitat (amb grau igual o superior al 33%)
que no treballen i estan en recerca de feina o busquen una millora laboral.
Durant el 2019 vàrem signar un total de 16 Convenis de Col·laboració, durant el 2020
s’ha superat aquesta xifra i hem signat un total de 24 Convenis:
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d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, tot
indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per
sexes i detallant l'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones. En
el cas d'ajuts, cal informar de la publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat.

Durant l’exercici 2020 la Fundació ha aconseguit la inserció laboral d’un total de 684
persones amb Certificat de Discapacitat (amb grau igual o superior al 33%), que significa
un augment del 3% respecte l’any 2019.
Des de la seva creació, la Fundació ha aconseguit la integració laboral de 2438 persones
amb discapacitat en més de 700 empreses del territori nacional.
Anàlisis de les Insercions laborals realitzades durant el 2020:
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Durant el 2020 la nostra entitat ha realitzat per primera vegada una Campanya de
sensibilització en motiu del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, que es
celebra el 03 de desembre.
Aquesta campanya s’ha realitzat a Catalunya i també a la resta de l’estat espanyol, i ha
consistit en el disseny de 14 il·lustracions de diferents autors que mostren algunes
situacions reals i quotidianes que viuen les persones amb discapacitat. Aquests
il·lustracions les hem imprès en format de mobiliari urbà i mupies, i gràcies a la
col·laboració de diferents agències de publicitat s’han distribuït per tot el territori
espanyol, ocupant espais publicitaris cedits en diferents ciutats.
A Catalunya, gràcies a la col·laboració amb TMB i FGC i TRAM Barcelona, la nostra
campanya va ser visible en estacions de metro, parades d’autobús, autobusos, parades
de FGC i en vagons del TRAM. I també ha tingut cobertura a nivell d’algunes televisions,
gràcies al recolzament de la Corporació Catalana de mitjans audiovisuals, i en premsa
escrita i digital.
e) Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de
tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any.

La nostra és una entitat petita, on fàcilment podem promoure i garantir la igualtat en el
tracte i igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el nostre equip. De fet, en el
tercer sector, hi ha un clar predomini de dones que hi treballen.
Altres accions:
- En les insercions laborals que realitzem en empreses, sempre vetllem per garantir
l’igualtat de tracta i d’oportunitats presentant candidats i candidates.

- En la publicació d’ofertes laborals a la nostra pàgina web i en altres portals de recerca
de feina (Infojobs.net, CornerJob, Jobtoday, etc.) vetllem per utilitzar un llenguatge
inclusiu i que no discrimini entre gèneres.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel:

En compliment de la legislació vigent, els comptes anuals adjunts han estat formulats
amb la finalitat de mostrar l’imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l’exercici 2019, així com la proposta de distribució dels mateixos.
2. Principis comptables no obligatoris aplicats.

Els esmentats comptes anuals han estat preparats a partir dels registres auxiliars de
comptabilitat, seguint els principis comptables generalment acceptats.
3. Comparació de la informació.

La informació dels dos darrers exercicis és totalment comparable.
4. Agrupació de partides.

No s’ha fet cap agrupació de partides als Estats Comptables.
5. Elements recollits en diverses partides.

No hi ha elements recollits en diverses partides.
6. Canvis en criteris comptables.

No s’ha canviat cap criteri comptable durant l’exercici comptable.
7. Correcció d’errors.

No s’ha corregit cap error durant l’exercici.
3. Aplicació de resultats
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que
l’òrgan de govern ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons
dotacional o de fons social i sobre la que ha acordat afectar al compliment de les
disposicions legals aplicables, d’acord amb l’esquema següent:
Bases de repartiment
Dèficit de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compens. resultats negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
125.066,27
125.066,27
Import

112.558,56
12.507,71
125.066,27

4. Normes de registre i valoració

Els comptes anuals adjunts han estat preparats d’acord amb els principis comptables i
normes de valoració i classificació continguts en el Pla General de Comptabilitat. Els
principals són els seguents:
Despeses d’ Establiment
Les despeses d’establiment, que inclouen les despeses incorregudes en relació amb la
constitució de la Fundació, es mostren al cost.
Aquestes despeses s’amortitzen, a partir de l'inici de l’activitat de la Societat, en el
menor període de temps possible.
Immobilitzat Immaterial
L’immobilitzat immaterial es valora al seu cost d’adquisició i es presenta net de la seva
corresponent amortizació acumulada.
Els drets d’ús i d’opció de compra derivats de la utilització d’immobilitzats materials
contractats en règim d’arrendament financer, es registren pel valor de comptat del bé
en el moment de l’adquisició. L’amortització d’aquests drets es realitza linealment
durant la vida útil del bé arrendat. En el passiu es reflexa el deute total per les quotes
d’arrendament més l’import de la opció de compra. La diferència inicial entre el deute
total i el valor de comptat del bé, equivalent a la despesa financera de la operació, es
comptabilitza com a despesa a distribuir en varis exercicis i s’imputa a resultats durant
la duració del contracte amb un criteri financer. En el moment que s’exercita l’opció de
compra, el cost i l’amortització acumulada d’aquests bens es traspassa als conceptes
corresponents de l’immobilitzat material.
Immobilitzat Material
L’immobilitzat material es presenta pel seu valor de cost d’adquisició, deduides les
amortitzacions acumulades corresponents.
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitzarà sobre els valors de
cost seguint el mètode lineal, durant els següents períodes de vida útil:
Anys de
vida útil
Maquinaria
Utillatge
Equips procés informació

7
5
4

Les despeses de manteniment i reparacions de l’immobilitzat material que no milloren
la seva utilització o prolonguen la vida útil, es carreguen al compte de pèrdues i guanys
en el moment en què es produeixen.

Existencies
Les existències es mostren valorades a preu de cost determinat d’acord amb el mètode
del preu mig ponderat més la part de despeses directes i indirectes que s’hi incorporen
en funció del procés en què es troben.
Curt / llarg termini
En els balanços de situació adjunts, es classifiquen a curt termini els crèdits i deutes amb
venciments inferiors a dotze mesos desde la data del balanç i a llarg termini en cas
contrari.
5. Immobilitzat material

L’Entitat no té elements d’immobilitzat.
6. Inversions immobiliàries

L’Entitat no té inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni cultural

L’Entitat no té béns del patrimoni cultural.
8. Immobilitzat intangible

L’Entitat no té elements d’immobilitzat intangible.
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

L’Entitat no té operacions d’aquesta naturalesa o similar.
10. Actius financers

El detall dels actius financers, es com segueix :

Instruments financers a llarg termini
Instr.de
patrimoni
2020

2019

Valors rep.deute

2020

2019

Instruments financers a curt termini

Crèdits, derivats i
altres
2020

2019

Instr.de
patrimoni
2020

2019

Valors
rep.deute
2020

2019

Crèdits, derivats i altres

2020

2019

Total

2020

2019

Actius financers a cost
amortitzat
Act.financ.mant.per
negociar

Actius financers a cost

191.422,40

59.034,41

191.422,40

59.034,41

Total

191.422,40

59.034,41

191.422,40

59.034,41

11. Passius financers

L’únic passiu financer que té l’empresa són, bàsicament, deutes amb l’Administració
Pública que es liquiden durant el mes de gener.
L’Entitat no té deutes amb garantia real.
12. Fons propis

El detall i moviment es el següent:
Saldos al
31/12/19

Altes

Traspas

Saldos al
31/12/20

12.507,71
-12.507,71

40.000,00
2.325,02
125.066,27
-12.507,71

Cost
Dotació Fundacional
Reserves
Resultat de l’exercici
Resultats neg.exer.ant

40.000,00
2.325,02
-12.507,71
-

125.066,27
-

29.817,31

125.066,27

-

154.883,58

13. Subvencions, donacions i llegats

Durant l’any 2020, la Fundació ha rebut una donació de caràcter irreversible per import
de 296.172,48 euros per part de dos dels patrons, per tal d’aplicar-los a la finalitat de la
fundació.
El detall de les subvencions rebudes es detalla a a l’apartat 1. b) d’aquesta Memòria.
14. Situació fiscal

L’Entitat liquida Impost de Societats al tipus del 10%.
15. Ingressos i despeses

Durant l’exercici 2020, les despeses de la Societat han estat, bàsicament, el cost del
personal que està al capdavant de la Fundació, que es desglossa de la següent manera:
Sous i salaris: 292.097,21 €
Seguretat social: 81.638,22 €
Altres despeses socials: 5.988,29 €

16. Provisions i contingències

L’Entitat no té dotades provisions i tampoc contingències.
17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries

Durant 2020 la Fundació ha atorgat algun ajut a entitats de finalitat social, tot i que la
feina que fan les persones que porten la Fundació és la d’integrar persones amb
discapacitat al mercat de treball, detall que es mostra a la nota 1.
S’ha destinat la totalitat dels recursos de l’entitat a les finalitats estatutàries.
18. Fets posteriors al tancament

A la data de formulació d’aquesta memòria no hi ha cap aspecte destacable produit
després del 31 de desembre de 2020 que mereixi ésser reflectit en la mateixa.
19. Operacions amb parts vinculades

L’Entitat no ha realitzat cap operació amb parts vinculades.
20. Altra informació
S’ha d’incloure informació sobre:
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i
desglossat per sexes.
Durant el 2020 han treballat 22 persones a la nostra entitat.
Distribució per categories i desglossat per sexes:

núm persones Categoria laboral
17
4
1

Tècnic/ca
Comercial
Director /a

21. Informació segmentada

Aquest punt no és aplicable a la nostra Entitat.

Sexe
Dones 11
Homes 6
Dones 4
Dona 1

