INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMÈS PER
UN AUDITOR INDEPENDENT

A l’atenció dels membres del Consell Rector i de l’Assemblea General Ordinària de la
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya per encàrrec de la
Gerent:

Opinió
He auditat els comptes anuals abreujats de la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE
CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA, que comprenen el balanç abreujat a 31 de
desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys abreujat, l’estat de canvis en el patrimoni
net abreujat i la memòria abreujada corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la meva opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera la FEDERACIÓ DE
COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA a 31 de desembre de
2020, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que
s’identifica a la nota 2 de la memòria abreujada) i, en particular, amb els principis i criteris
comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de l’opinió
He dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les meves responsabilitats d’acord amb aquestes
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb
l’auditoria dels comptes anuals abreujats del meu informe.
Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats a
Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.
En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han
concorregut situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada
normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist
compromesa.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la meva opinió.

Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells aspectes que, segons el meu judici
professional, han estat considerats com els riscs d’incorrecció material més significatius en la
nostra auditoria dels comptes anuals abreujats del període actual. Aquests riscos han estat

tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats en el seu conjunt, i
en la formació de la meva opinió sobre aquests, i no expresso una opinió per separat
d’aquests riscos.
No s’han considerat riscos significatius que, segons el nostre criteri professional, necessitin de
procediments específics i que siguin susceptibles de ser inclosos en aquest informe.

Responsabilitat del Consell Rector en relació amb els comptes anuals abreujats
El Consell Rector es responsable de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de forma
que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures
d’incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals abreujats, el Consell Rector és responsable de la
valoració de la capacitat de la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I
USUARIS DE CATALUNYA per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons
correspongui, les qüestions relaciones amb empresa en funcionament i utilitzant el principi
comptable d’empresa en funcionament excepte si el Consell Rector té la intenció de liquidar
l’entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitat de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals abreujats
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats en
el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d’auditoria que conté la meva opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada
de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir
lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot
preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen
basant-se en els comptes anuals abreujats.
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una
actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:


Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals
abreujats, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per
respondre a aquests riscos i obtenim evidencia d’auditoria suficient i adequada per
proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció
material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a
causa d’error, ja que el frau pot implicar col•lusió, falsificació, omissions deliberades,
manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.



Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de
dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control
intern de l’entitat.



Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de
les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Consell Rector.



Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Consell Rector, del principi
comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria
obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets
o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA
per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa
material, es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la
corresponent informació revelada en els comptes anuals abreujats o, si aquestes
revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres
conclusions es basen en l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre
informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que
l’Entitat deixi de ser una empresa en funcionament.



Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals
abreujats, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen
les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la
imatge fidel.

Ens comuniquem amb el Consell Rector de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions,
l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de
l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el
transcurs de l’auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als membres del Consell
Rector de l’entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels
comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més
significatius.
Descrivim aquests riscos en el meu informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
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BALANÇ AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020,

ACTIU

31 DE DESEMBRE DE 2020

a 31/12/2020

a 31/12/2019

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini (fiances i dipòsits)

541.212,73
533.980,21
7.232,52

548.853,77
542.081,25
6.772,52

ACTIU CORRENT
Deutors
Altres deutors
Inversions financeres a curt termini (crèdits concedits)
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents

96.705,58
4.707,98
64.670,23
0,00
0,00
27.327,37

81.634,76
4.474,78
54.180,39
15,84
0,00
22.963,75

637.918,31

630.488,53

a 31/12/2020

a 31/12/2019

529.017,81
421.017,81
419.517,77

526.017,77
413.517,77
408.868,81

- Reserves voluntàries (IAE Coop)

62.061,55

62.061,55

- Reserves voluntàries (Aplicació de resultats)

26.516,31

21.867,35

- Fons procedent de liquidacions i altres reserves

155.343,28

149.343,28

- Altres reserves (Fons de patrimoni cooperatiu recuperat)

175.596,63

175.596,63

0,00
1.500,04
108.000,00

0,00
4.648,96
112.500,00

PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini amb entitats crèdit
Altres deutes a llarg termini

45.469,20
40.540,96
4.928,24

60.240,13
55.671,89
4.568,24

PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
Proveïdors
Creditors i altres comptes a pagar
Periodificacions, ingressos avançats

63.431,30
30.754,59
11.835,24
16.131,47
4.710,00

44.230,63
14.950,31
9.384,82
15.185,50
4.710,00

637.918,31

630.488,53

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET
Fons propis
Reserves

Resultats d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
Subvencions de capital i anticipades

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2020,

31 DE DESEMBRE DE 2020

1. Ingressos de les activitats (Import net xifra de negoci)
Quotes de les cooperatives membres

2020

2019

108.706,39

105.146,76

37.206,39

33.771,76

Prestació de serveis

0,00

0,00

Subvencions oficials

71.500,00

71.375,00

47.700,06

59.429,99

47.700,06

59.429,99

0,00

0,00

156.406,45

164.576,75

-77.551,83
-72.359,52
-8.101,04
4.500,00
0,00

-61.851,14
-93.611,10
-8.156,24
4.500,00
0,00

2.894,06

5.458,27

14. Ingressos financers
15. Despeses financers

0,00
-1.394,02

0,00
-809,31

A.2) RESULTAT FINANCER

-1.394,02

-809,31

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impost sobre beneficis

1.500,04
0,00

4.648,96
0,00

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI

1.500,04

4.648,96

6. Altres ingressos de les activitats (Altres ingressos d'explotació)
Arrendament d'espais
Serveis diversos

TOTAL D'INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
9. Amortització de l'immoblilitzat
10. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer
13. Altres resultats

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
corresponents a l'exercici acabat el 31-12-2020

A) Saldo a 31-12-2019
ajustaments per canvi de criteris
B. Saldo ajustat a l'inici de 2020

Reserves

120 / 121

129

130

total

Reserves

resultat d'exercicis
anteriors

resultat de
l'exercici

Subvencions de
capital

total

408.868,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408.868,81

0,00

4.648,96

112.500,00

526.017,77

I. resultats del compte de pèrdues i guanys
II. Ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
C. Saldo final de 2020

4648,96

112.500,00

1500,04
10.648,96
419.517,77

0,00

526.017,77

1.500,04

-4.648,96

-4.500,00

1.500,00

1.500,04

108.000,00

529.017,81
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MEMÒRIA SIMPLIFICADA
Exercici 2020

1. ACTIVITAT DE L‘ENTITAT
Descripció de l’objecte.
La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, FCCUC, és una entitat sense
ànim de lucre que té com a objecte:
a)

L’orientació, protecció i defensa del consumidor en l’àmbit territorial de Catalunya

b)

Representar els interessos generals dels consumidors, cooperatives associades i entitats
adherides

c)

Potenciar el moviment cooperatiu

d)

Promoure, orientar la formació cooperativa, tècnica, professional i consumidorista de les
cooperatives de consumidors, els seus socis i treballadors

e)

Col·laborar amb les Federacions de Cooperatives d’altres branques, les Confederacions i en
general amb el sector que li és propi.

Any de fundació: 1981
Domicili social actual: Premià, 15 2a planta, Barcelona, districte postal 08014.
Anys en què s’han modificat els estatuts i causes de modificació:


1988 Canvi de domicili i de regulació del consell directiu



1992 Canvi de denominació de l’entitat i d’un dels òrgans



1996 Creació de la figura d’entitat adherida i nova redacció



1997 Canvi de domicili i del sistema de nomenament del consell directiu



2005 Adaptació a la llei 18/2002



2006 Canvi de denominació (afegit de les sigles FCCUC)



2007 Canvi de domicili social al carrer Premià 15, segona planta



2020 Canvi destinat a preveure la celebració de reunions societàries per mitjans
telemàtics i Canvi destinat a la creació de sectorials dins la federació

La Federació està subjecta als principis i disposicions de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de
cooperatives.
Nombre d’entitats membres: 93
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
•

Imatge fidel

Els comptes anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020 s’han preparat a partir
dels registres comptables de la federació i es presenten d’acord l’Ordre EHA/3360/2010, de 21
de desembre, per la que s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats
cooperatives.
Els comptes anuals es presenten en euros, essent l’euro la moneda funcional de la federació.
•

Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
•

Comparació de la informació

Als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els
comptes anuals actuals es presenten comparatius amb els de l’exercici anterior.
•

Elements recollits en diverses partides

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de
Situació.


Canvis en criteris comptables

No hi ha canvi de criteris


Correcció d’errors

No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els
comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar
ajustaments en les estimacions a tancament de l’exercici, han estat esmentats en els seus
apartats corresponents.
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3. APLICACIÓ DE L‘EXCEDENT
La distribució de resultats que es sotmet a l’aprovació de l’assemblea és la següent:
Base de repartiment

2020

Excedent de l'exercici
Total base de repartiment

2019

1.500,04
1.500,04

Distribució

2020

Compensació d'excedents negatius d'exercicis
anteriors
113001 Reserva Voluntària aplicació resultats
Total distribuït

4.648,96
4.648,96
2019

0,00
1.500,04
1.500,04

0,00
4.648,96
4.648,96

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus Comptes
Anuals de l‘exercici 2020, d’acord amb el que estableix el Pla General de Comptabilitat, han
estat les següents:
•

Immobilitzat intangible

No hi ha Immobilitzat intangible.
•

Immobilitzat material

Els béns compresos en l'immobilitzat material s'han de valorar pel seu cost, ja sigui el preu
d'adquisició o el cost de producció
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material només s'han
d'incloure en el preu d'adquisició o cost de producció quan no siguin recuperables directament
de la Hisenda Pública.
El preu d'adquisició inclou, a més de el import facturat pel venedor després de deduir
qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament
relacionades que es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, inclosa la
ubicació en el lloc i qualsevol altra condició necessària per a que pugui operar de la forma
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prevista; entre d'altres: despeses d'aplanament i enderroc, transport, drets aranzelaris,
assegurances, instal·lació, muntatge i altres similars.
Els deutes per compra d'immobilitzat s'han de valorar d'acord amb allò disposat en la norma
relativa a passius financers.
Els béns d'immobilitzat rebuts en concepte d'aportació no dinerària han de ser valorats pel seu
valor raonable en el moment de l'aportació.
Aquestes aportacions són a títol gratuït i l'aportant no ha de comptabilitzar cap actiu derivat
d'elles.
El valor inicial dels elements de l'immobilitzat material s'ha de minorar amb el import de
l'amortització acumulada i, si s'escau, el import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament reconegudes.
Les amortitzacions s'han d'establir de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil
dels béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment
experimenten pel seu funcionament, ús i gaudiment, sense perjudici de considerar també la
obsolescència tècnica o comercial que els pogués afectar.
S'ha d'amortitzar de forma independent cada part d'un element de l'immobilitzat material que
tingui un cost significatiu en relació amb el cost total de l'element i una vida útil diferent de la
resta de l'element.
Els canvis que, si s'escau, es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode
d'amortització d'un actiu, s'han de comptabilitzar com a canvis en les estimacions comptables,
llevat que es tracti d'un error.
Quan d'acord amb allò disposat en l'apartat següent calgui reconèixer correccions valoratives
per deteriorament, s'han d'ajustar les amortitzacions dels exercicis següents de l'immobilitzat
deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable. Cal procedir de la mateixa manera en cas
de reversió de les correccions valoratives per deteriorament.
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material
quan el seu valor comptable superi al seu import recuperable, entès aquest darrer com el
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
A aquests efectes, almenys al tancament de l'exercici, l'entitat ha d'avaluar si hi ha indicis que
algun immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual ha d'estimar el seu import
recuperable i efectuar les correccions valoratives que corresponguin.
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l'immobilitzat material, així
com la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, s'han de
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reconèixer com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La
reversió del deteriorament ha de tenir com a límit el valor comptable de l'immobilitzat que
hauria estat reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del
valor.
Els elements de l'immobilitzat material s'han de donar de baixa en el moment de la seva
alienació o disposició per una altra via o quan no se n'esperi obtenir beneficis, monetaris o
socials, o rendiments econòmics futurs d'aquests.
La diferència entre el import que, si s'escau, s'obtingui d'un element de l'immobilitzat material,
net dels costos de venda, i el seu valor comptable, determina el benefici o la pèrdua generats
en donar de baixa aquest element, que s'ha d'imputar al compte de resultats de l'exercici en
què es produeix.
Els crèdits per venda d'immobilitzat s'han de valorar d'acord amb allò que disposa la norma
relativa a actius financers
Les amortitzacions dels elements de l’immobilitzat es practiquen d’acord amb els següents
criteris:
210. Terrenys. No s’amortitzen
211. Construccions. S’amortitzen a raó del 2% anual pel sistema lineal.
212. Instal·lacions. S’amortitzen a raó del 8 i el 12% anual pel sistema lineal.
216. Mobiliari. S’amortitza a raó del 10% anual pel sistema lineal.
217. Equips informàtics. S’amortitzen a raó del 25% pel sistema lineal.


Actius financers

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories
següents:
-

Actius financers a cost amortitzat:

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament
atribuïbles; no obstant això, aquests últims es poden registrar en el compte de resultats en el
moment del seu reconeixement inicial.
No obstant el que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les
activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual,
així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els
desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, el import dels
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quals s'espera rebre a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte de no
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats s'han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el mètode del
tipus d'interès efectiu.
Les aportacions realitzades com a conseqüència d'un contracte de comptes en participació i
similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament,
que corresponguin a l'entitat com a partícip no gestor, i menys, si s'escau, el import acumulat
de les correccions valoratives per deteriorament.
No obstant l'anterior, els actius amb venciment no superior a un any que, d'acord amb allò
disposat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal, s'han de continuar
valorant per aquest import, llevat que s'hagin deteriorat.
Almenys al tancament de l'exercici, s'han d'efectuar les correccions valoratives necessàries
sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius
financers amb característiques similars de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a
resultat d'un o més fets que hagin tingut lloc després del seu reconeixement inicial i que
ocasionin una reducció o retard en els fluxos d'efectiu futurs estimats, que poden ser motivats
per la insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers, és la diferència entre el seu
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima que generaran,
descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Per
als actius financers a tipus d'interès variable, s'ha d'emprar el tipus d'interès efectiu que
correspongui a la data de tancament dels comptes anuals d'acord amb les condicions
contractuals.
En el càlcul de les pèrdues per deteriorament d'un grup d'actius financers es poden utilitzar
models basats en fórmules o mètodes estadístics.
Si escau, com a substitut del valor actual dels fluxos d'efectiu futurs s'ha d'utilitzar el valor de
cotització de l'actiu, sempre que aquest valor sigui suficientment fiable com per a considerar-lo
representatiu del valor que pogués recuperar l'entitat.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan el import de la
pèrdua disminuís per causes relacionades amb un fet posterior, s'han de reconèixer com una
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La reversió del deteriorament
té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no
s'hagués registrat el deteriorament del valor.
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-

Actius financers mantinguts per a negociar (No hi ha cap a l’Entitat)

-

Actius financers a cost (No hi ha cap a l’Entitat)

L'entitat ha de donar de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expirin els seus drets
derivats o s'hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s'hagi desprès dels riscos i
beneficis significatius inherents a la propietat de l'actiu (com és el cas de les vendes en ferm
d'actius o les vendes d'actius financers amb pacte de recompra pel seu valor raonable).
En les operacions de cessió en les quals d'acord amb l'anterior, no sigui procedent donar de
baixa l'actiu financer (com és el cas del descompte d'efectes, del .factoring amb recurs., de les
vendes d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o al preu de venda més un
interès, de les cessions d'actius en les quals l'entitat cedent reté el risc de crèdit o la obligació
de pagar interessos fins que es cobri el principal al deutor), s'ha de registrar addicionalment el
passiu financer derivat dels imports rebuts.


Passius financers

Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories
següents:
-

Passius financers a cost amortitzat.

En aquesta categoria s'han de classificar:
a. Dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres creditors): són aquells
passius financers que s'originen en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de
l'entitat, i
b. Dèbits per operacions no derivades de les activitats: són aquells passius financers que, no
tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l'entitat.
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival
al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin
directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres
que es carreguin a l'entitat quan s'originin els deutes amb tercers, es poden registrar en el
compte de resultats en el moment del seu reconeixement inicial.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les activitats amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les
fiances i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el import dels quals
s'esperi pagar a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l'efecte de no
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
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Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats s'han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el mètode del
tipus d'interès efectiu.
Les aportacions rebudes com a conseqüència d'un contracte de comptes en participació i
similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament,
que calgui atribuir als partícips no gestors.
No obstant l'anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any que, d'acord amb allò
disposat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal, s'han de continuar
valorant per aquest import.
-

Passius financers mantinguts per a negociar. (No hi ha cap a l’Entitat)

L'entitat ha de donar de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit.
Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un prestamista i un prestatari,
sempre que aquests tinguin condicions substancialment diferents, s'ha de registrar la baixa del
passiu financer original i s'ha de reconèixer el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa
manera es registra una modificació substancial de les condicions actuals d'un passiu financer.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi
donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, i en
què s'ha de recollir així mateix qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, s'ha
de reconèixer en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc.
En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions substancialment
diferents, el passiu financer original no s'ha de donar de baixa del balanç. El cost amortitzat del
passiu financer es determina aplicant el tipus d'interès efectiu, que és aquell que iguali el valor
en llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos d'efectiu a pagar segons
les noves condicions.
A aquests efectes, les condicions dels contractes es consideren substancialment diferents quan
el valor actual dels fluxos d'efectiu del nou passiu financer, incloses les comissions netes
cobrades o pagades, sigui diferent, almenys en un deu per cent del valor actual dels fluxos
d'efectiu romanents del passiu financer original, actualitzats ambdós al tipus d'interès efectiu
d'aquest darrer.


Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres Impostos indirectes

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i no corrents,
així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per el impost.
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En el cas d'autoconsum intern, és a dir, producció pròpia amb destinació a l'immobilitzat de
l'entitat, l'IVA no deduïble s'ha d'addicionar al cost dels respectius actius no corrents.
No han d'alterar les valoracions inicials les rectificacions en el import de l' IVA suportat no
deduïble, conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, inclosa la
regularització per béns d'inversió.
L'IVA transferit no forma part de l’ingrés derivat de les operacions gravades per aquest impost
o de l' import net obtingut en l'alienació o disposició per altra via en el cas de baixa en comptes
d'actius no corrents.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost indirecte
suportat en l'adquisició d'actius o serveis, que no sigui recuperable directament de la Hisenda
Pública.
Les regles sobre l'IVA transferit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte que gravi les
operacions realitzades per l'entitat i que sigui rebut per compte de la Hisenda Pública. No
obstant això, s'han de comptabilitzar com a despeses i per tant no han de reduir la xifra de
negocis, aquells tributs que per a determinar la quota a ingressar prenguin com a referència la
xifra de negocis o una altra magnitud relacionada, però el fet imposable dels quals no sigui
l'operació per la qual es transmeten els actius o es presten els serveis.


Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi del devengo, és a dir, quan es produeix
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment
que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d’ells. Concretament, els ingressos es
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels
béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i
impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del
principal pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l’acceptació per part del client. Els
quals en el moment de l’emissió d’estats financers en troben realitzats però no acceptats es
valoren al menor valor entre els costos incorreguts i l’estimació d’acceptació.


Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb
caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s'han de reconèixer
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en el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.
No obstant el que s'indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no
reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social de
l'entitat, o per a compensar dèficits d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i s'han de
registrar directament en els fons propis, independentment del tipus de subvenció, donació o
llegat de què es tracti.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a
passius de l'entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. A aquests efectes, es
considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de concessió de la subvenció,
donació o llegat a favor de l'entitat, s'han complert les condicions establertes per a la seva
concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de
l'import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del
bé rebut, reverenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement.
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no
reintegrables s'efectua atenent a la seva finalitat.
En aquest sentit, el criteri d'imputació a resultats d'una subvenció, donació o llegat de caràcter
monetari ha de ser el mateix que l'aplicat a una altra subvenció, donació o llegat rebut en
espècie, quan es refereixin a l'adquisició del mateix tipus d'actiu o a la cancel·lació del mateix
tipus de passiu.
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus
de subvencions, donacions i llegats:
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits
d'explotació: s'imputen com a ingressos de l'exercici en què es concedeixen, llevat si es
destinen a finançar dèficits d'explotació d'exercicis futurs, cas en el qual s'imputaran en
aquests exercicis.
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s'imputen com a ingressos
en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant.
c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els
següents casos:
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- Actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s'imputen
com a ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en
aquest període per als elements esmentats o, si s'escau, quan es produeix la seva
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
- Existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un ràpel comercial: s'imputen
com a ingressos de l'exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa
per deteriorament o baixa en balanç.
- Actius financers: s'imputen com a ingressos de l'exercici en què es produeix la seva
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
- Cancel·lació de deutes: s'imputen com a ingressos de l'exercici en què es produeix
aquesta cancel·lació, llevat quan s'atorguen en relació amb un finançament específic,
cas en el qual la imputació es realitza en funció de l'element finançat.
d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s'imputen
com a ingressos de l'exercici en què es reconeixen.
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per
deteriorament dels elements en la part en què aquests elements han estat finançats
gratuïtament.


Provisions per a pensions i obligacions similars

No hi ha cap a l’entitat

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE
•

Immobilitzat Intangible

No hi ha cap a l’entitat
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•

Immobilitzat material

Les partides que componen l’immobilitzat material de l’Entitat, així com el moviment de
cadascuna d’aquestes partides es pot observar en el quadre següent:

NOM

SALDO A
31/12/2019

ALTES

SALDO A
31/12/2020

BAIXES

Terrenys (210)

282.015,00

0,00

0,00

282.015,00

Edificis i construccions (211)

336.113,22

0,00

0,00

336.113,22

Instal·lacions (212)

59.968,84

0,00

0,00

59.968,84

Mobiliari (216)

10.125,14

0,00

0,00

10.125,14

Equipaments informàtics (217)

11.620,79

0,00

0,00

11.620,79

699.842,99

0,00

0,00

699.842,99

TOTAL

NOM

SALDO A
31/12/2019

ALTES DOTACIÓ

BAIXES

SALDO A
31/12/2020

Edificis i construccions (281)

95.686,29

6.369,48

0,00

102.055,77

Instal·lacions (281)
Mobiliari (281)

43.190,27
9.917,14

683,46
104,00

0,00
0,00

43.873,73
10.021,14

8.968,04

944,10

0,00

9.912,14

157.761,74

8.101,04

0,00

165.862,78

Equipaments informàtics (281)
TOTAL

Elements materials totalment amortitzats a 31/12/2019:
Elements materials totalment amortitzats a 31/12/2020:

69.353,61€
69.353,61€
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6. ACTIUS FINANCERS
Els actius financers són a cost amortitzat. S’han classificat segons la seva naturalesa i segons la
funció que compleixin en l’Entitat.
I. Detallem a continuació les partides que formen part de l’actiu no corrent:
31/12/2019

31/12/2020

Participació a llarg termini amb altres parts vinculades
(2405):

1.581,52

1.681,52

Fiances i dipòsits (260+265):

5.191,00

5.551,00

TOTAL

6.772,52

7.232,52

II. Detallem a continuació les partides que formen part de l’actiu corrent:


Accions i participacions en el patrimoni (inversions financeres)

No hi ha cap


Deutors comercials i altres comptes a cobrar

Deutors per vendes i prestacions de serveis
(430,431) i (436-490 insolvències) i 440
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
470, 471, 473 i (490)
TOTAL

2019

2020

4.474,78

5.067,98

54.180,39

64.310,23

58.655,17

69.378,21

2. El moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament
originades pel risc de crèdits són:
SALDO
31/12/2019
Deterior. valor crèdits activitat
(490.00)
Provisions per insolvències
SERVICOOP (490.04)
(490.20) Provisions
subvencions
TOTAL

APLICACIONS

DOTACIONS

SALDO
31/12/2020

17.055,85

1.039,75

1.247,33

17.263,43

1.468,14

0,00

0,00

1.468,14

31.000,00

23.000,00

14.000,00

22.000,00

49.523,99

24.039,75

15.247,33

40.731,57
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7. PASSIUS FINANCERS
1. Els passius financers són a cost amortitzat. S’han classificat segons la seva naturalesa i
segons la funció que compleixin en l’Entitat.
I. Detallem a continuació els passius financers no corrents:


Deutes amb cooperativa de serveis financers COOP57

Amb data 07/03/2012 es demana un crèdit a COOP57 i aquest ens és atorgat. El capital inicial
és de 40.000eur a tornar en 121 mensualitats, començant al març 2012. El tipus d’interès anual
és del 2% i el tipus mensual del 0,17%.
A 01/01/2020 el deute pendent era de 9.709,83 dels quals 5.448,30 eren a llarg termini. A
31/12/2020 el deute pendent és de 5.448,30 dels quals 1.100,95 són a llarg termini.


Deutes amb entitats de crèdit

L’any 2005 l’entitat va subscriure un crèdit hipotecari a 20 anys amb Caixa Catalunya per
185.000 euros. A 01 de gener de 2020, el deute pendent és de 60.912,57€ dels quals
50.223,59€ eren a llarg termini i a 31 de desembre de 2020, el deute pendent és de 50.223,59€
dels quals 39.440,01€ són a llarg termini.


Fiances rebudes (altres passius financers)

Aquest import correspon a fiances dipositades per les entitats arrendatàries d’espais del carrer
Premià.
NOM DIPOSITARI
180.00
180.00
180.00
180.00

GRUP CULTURA 03 baixos i 2a
planta
CCC
COOP57 (50%)
ATENEU POPULAR
TOTAL (180)

SALDO
31/12/2019
3.220,04
302,40
1.045,80
0,00
4.568,24

BAIXES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ALTES
0,00
0,00
0,00
360,00
360,00
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II. Detallem a continuació els passius financers corrents:


Deutes amb cooperativa de serveis financers COOP57

CURT TERMINI: Amb data 07/03/2012 es demana un crèdit a COOP57 i aquest ens és atorgat.
El capital inicial és de 40.000 euros a tornar en 121 mensualitats, començant al març 2012. El
tipus d’interès anual és del 2% i el tipus mensual del 0,17%.
A 01/01/2020 el deute pendent era de 9.709,63 quals 4.261,33 eren a curt termini. A
31/12/2020 el deute pendent és de 5.448,30€ dels quals 4.347,35€ són a curt termini.


Deutes amb entitats de crèdit

L’any 2005 l’entitat va subscriure un crèdit hipotecari a 20 anys amb Caixa Catalunya per
185.000 euros. A 01 de gener de 2020, el deute pendent és de 60.912,57€, dels quals
10.688,98€ eren a curt termini i a 31 de desembre de 2020, el deute pendent és de
50.223,59€, dels quals 10.783,58€ són a curt termini.


Creditors comercials i altres comptes a pagar

31/12/2019

31/12/2020

Proveïdors (400):

9.384,82

11.835,24

Creditors varis (410):

6.433,65

7.424,85

Personal (remuneracions pendents de pagament) (465)

1.685,12

2.050,90

Altres deutes Administracions Públiques (475-476-477):

7.066,73

6.655,72

24.570,32

27.966,71

TOTAL
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8. FONS PROPIS
La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf de “Fons Propis” és el
següent:

Compte balanç

Saldo
31/12/2019

Altes

Baixes

Saldo
31/12/2020

113 Reserves voluntàries

83.928,90

4.648,96

0,00

88.577,86

114.100 Fons procedents
liquidacions

235.093,28

6.000,00

0,00

241.093,28

114.200 Fons patrimoni
cooperatiu recuperat

175.596,63

0,00

0,00

175.596,63

115001 Ajustos patrimonials

-85.750,00

120 Romanent

-85.750,00

4.648,96

4.648,96

0,00

121 Resultats negatius exercicis
anteriors

0,00

0,00

129 Resultat de l’exercici

0,00

1.500,04

0,00

1.500,04

413.517,77

12.149,00

4.648,96

421.017,81

Total

0,00

Els fons procedents de liquidacions procedeixen d’ingressos per liquidacions de cooperatives.
Les reserves voluntàries correspon a l’antic impost de radicació pagat per les cooperatives de
consumidors a la ciutat de Barcelona que, en virtut d’un conveni amb l’Ajuntament, aquest va
retornar a la Federació i es va constituir en reserva d’acord amb les mateixes cooperatives.
El fons de patrimoni cooperatiu recuperat procedeix dels fons rebuts de l’Administració de
l’Estat pel conjunt del moviment cooperatiu en compensació dels patrimonis confiscats.
Els ajustos patrimonials procedeixen del canvi de criteri de comptabilització de les subvencions
de capital.
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9.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

9.1.

Compte de Resultats

La composició dels comptes de subvencions, donacions i llegats del Compte de Resultats,
imputats a l’activitat en els exercicis 2019 i 2020 és la següent:


Subvencions Públiques

Organisme
Agència Catalana de Consum
Direcció General d’Economia
Cooperativa
TOTAL (740)

2019
4.675,00

2020
4.800,00

66.700,00

66.700,00

71.375,00

71.500,00

També s’ha aplicat un import de 4.500,00€ corresponent a subvencions de capital atorgades en
exercicis anteriors.
9.2.

Balanç de Situació

El moviment dels comptes de subvencions, donacions i llegats del Balanç de Situació durant
l‘exercici 2020, és la següent:


Llarg Termini: Subvencions pendents de ser aplicades al resultat de l’exercici:
Compte balanç

130 Subvencions capital
TOTAL


Saldo
31/12/2019
112.500,00
112.500,00

Aplicacions
4.500,00
4.500,00

Baixes
0,00
0,00

Saldo
31/12/2020
108.000,00
108.000,00

Curt Termini: no hi ha cap a l’entitat
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10.

INGRESSOS REBUTS EN CARÀCTER PERIÒDIC

10.1 Compte de Resultats
Els imports en els comptes de quotes de cooperatives membres del Compte de Pèrdues i
Guanys dels exercicis 2018 i 2019 han estat els següents:
QUOTES MEMBRES
Cooperatives (700000+700001+700003)
TOTAL

11.

INGRESSOS I DESPESES

11.1.

DESPESES

•

2019
33.771,76
33.771,76

2020
37.206,39
37.206,39

Despeses de personal

La composició de l’epígraf “Despeses de personal” del Compte de Pèrdues i Guanys és, en els
exercicis 2019 i 2020, la següent:

DESPESES DE PERSONAL
Salaris (640)
Seguretat Social (642)
TOTAL

2019
46.931,69
14.919,45

2020
60.685,03
16.866,80

61.851,14

77.551,83
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•

Despeses de l’activitat

La composició de l’epígraf “Altres despeses d’explotació” del Compte de Pèrdues i Guanys és,
en els exercicis 2019 i 2020, la següent:

2019

2020

Grup 690+694 - Pèrdues i deteriorament
operacions comercials

31.971,04

15.247,33

Grup 62 - Serveis exteriors
622 - Reparació i conservació
623 - Serveis professionals independents
625 - Primes d’assegurances
626 - Serveis bancaris i similars
627 - Publicitat, propag. i relacions públiques
628 - Subministraments
629 - Altres serveis
631 + 634 – Altres tributs

82.834,57
25.952,32
17.756,44
757,83
223,7
12.166,13
11.110,97
14.867,18
1.805,47

79.373,80
22.962,00
17.325,33
1074,56
248,38
14.474,07
7.934,02
15.355,44
1.778,14

116.611,08

96.399,27

TOTAL (690+694+62+631+634)

11.2.
•

INGRESSOS

Ingressos de l’entitat per serveis de personal a les cooperatives

La composició de l’epígraf “Prestacions de serveis” del Compte de Pèrdues i Guanys és, en els
exercicis 2019 i 2020, la següent:
CONCEPTE
705.02 - Campanyes consumidoristes
705.03 - Altres serveis a les cooperatives

2019

TOTAL

2020
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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•

Ingressos de l’entitat per altres ingressos d’explotació

La composició de l’epígraf “Altres ingressos d’explotació” i el “d’Altres resultats” del Compte
de Pèrdues i Guanys és, en els exercicis 2019 i 2020, la següent:
CONCEPTE
752 - Ingressos per arrendaments
778 - Ingressos excepcionals
TOTAL

2019
59.429,99
0

2020
47.700,06
0

59.429,99

47.700,06

Els ingressos més significatius d’aquest epígraf corresponen a l’arrendament dels espais del
carrer Premià, els quals inclouen la quota de lloguer i la repercussió de les despeses generals.

12. SITUACIÓ FISCAL
La Federació de cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya és una entitat parcialment
exempta de tributació a l’impost de societats. Els ingressos per arrendament d’espais, que no són
propis del seu objecte social, sí estan subjectes a l’impost. L’any 2020 la base imposable per
aquest concepte ha resultat negativa.

IMPOST DE SOCIETATS
Excedent de la federació

Resultat
federatiu 2020

Resultat
federatiu 2019

Resultat
federatiu 2018

Resultat
federatiu 2017

1.500,04

4,648,96

7.284,84

1,703,52

124.953,44

111.955,34

102.525,52

114.779,72

-133.476,42

-128.446.91

-122.449,56

-128.711,99

-7.022,94

-11.842,61

-12.639,20

-12.228,75

Tipus

25%

25%

25%

25%

Quota íntegra

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota líquida

0,00

0,00

0,00

0,00

Retencions

-5.445,26

-5.782,76

-5.777,76

-5.777,76

QUOTA DIFERENCIAL

-5.445,26

-5.782,76

-5.777,76

-5.777,76

(+) Despeses no deduïbles
(-) Ingressos no computables
Base imposable
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La Federació no comptabilitza el crèdit fiscal de l’Impost de Societats, perquè es considera que
no és probable que existeixin guanys fiscals futurs que permetin la seva compensació.
De conformitat amb el que estableix la legislació vigent, els impostos no s’han de considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions hagin estat inspeccionades per les autoritats
fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.

13. ALTRA INFORMACIÓ
•

Import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol tipus al Consell Rector

Remuneracions del Consell Rector: Les persones membres del Consell Rector només són
compensades per les despeses concretes causades pels desplaçaments necessaris per a la seva
funció, que en l’any 2019 ascendien a 1.170,93 euros i en 2020 ascendien a 1.434,53 euros. No
han percebut cap altra remuneració en forma de sou ni dieta. Tampoc no han percebut cap
bestreta ni crèdit ni la Federació ha contret cap obligació en matèria de pensions ni
d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals del Consell Rector.
L’any 2019 la retribució a Presidència per assumpció de responsabilitats de gestió tècnico-política
va ascendir a 6.514,46 euros i al 2020 ha ascendit a 6.514,46 euros. Les funcions de representació
queden excloses d’aquesta retribució.
•

Informació sobre el medi ambient

A 31 de desembre de 2020, els comptes anuals de la Federació no presentaven cap partida que
tingui que ser inclosa en els comptes anuals com a part d’informació mediambiental prevista a
la resolució de 25 de març de 2002, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la
qual s’aproven normes pel reconeixement, la valoració i la informació dels aspectes
mediambiental en els aspectes comptables.
•

Pensions i assegurances.

No hi ha cap.


Nº mig de persones per categoria i sexe.

Directius: 1 persona de sexe femení
Tècnics i Administratius: 1 persona de sexe masculí (a temps parcial) i 1 persona de sexe
femení (a temps parcial).
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14.

FETS POSTERIORS

El passat 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar la situació
d’emergència de salut pública ocasionada pel brot del coronavirus (COVID-19) a pandèmia
internacional. La ràpida evolució dels fets suposa una crisi sanitària sense precedents, que
impactarà en l’entorn macro-econòmic i en l’evolució dels negocis.
Entre altres mesures, el Gobierno de España ha procedit a la declaració de l’estat d’alarma,
mitjançant la publicació del Real Decret 463/2020, de 14 de març.
La Federació considera que aquests esdeveniments no impliquen un ajust en els comptes
anuals corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2020, si més no podrien
impactar de manera significativa en les operacions i, per tant, en els seus resultats i fluxos
d’efectiu futurs.
Donada la complexitat de la situació i la seva ràpida evolució, no es practicable en aquest
moment realitzar de forma fiable una estimació quantificada del seu potencial impacte en la
Federació, que, en el seu cas, serà registrat prospectivament en els comptes anuals de
l’exercici 2021.
La Federació ha realitzat una avaluació preliminar de la situació actual conforme a la millor
informació disponible. Per les consideracions esmentades anteriorment, aquesta informació
pot ser incompleta. Dels resultats d’aquesta avaluació, es destaquen els següents aspectes:
-

-

-

-

Les quotes d’associats suposen una petita part del total dels ingressos de la Federació.
Alhora, per la diversitat de les cooperatives sòcies, molts d’aquests ingressos estan
repartits en petites quantitats. No es preveu una baixada important de les
cooperatives sòcies (el import de quota és poc significatiu com per ser una despesa
prescindible en cas de empitjorar la situació d’algun dels nostres associats).
Tampoc es preveu una alta morositat, pels mateixos motius, tot i que pot incrementar
respecte anys anteriors. A banda, les cooperatives federades poden necessitar més
que mai del suport de la Federació, i la voluntat és facilitar-los, pel que no s’albiren
baixes.
Altre possible alteració important dels resultats de la Federació podria venir donada
per la marxa d’alguna de les entitats arrendades a l’edifici de la Federació. A hores
d’ara, no preveiem que això succeeixi en el curt termini. Sí que preveiem la possibilitat
d’actuar sobre els imports dels arrendaments, atesa la situació excepcional i com
aquesta pot impactar directament en l’activitat d’aquestes entitats arrendatàries. No
tenim elements suficients per quantificar-ho.
Pel que fa a les subvencions, a hores d’ara, no tenim capacitat per mesurar l’impacte
que podria suposar una possible disminució de les assignacions.

37659655F
JOAQUIM
SICILIA
(R:G08858193)

Firmado digitalmente por 37659655F JOAQUIM
SICILIA (R:G08858193)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=FEDERACIO DE COOPERATIVES DE
CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA,
FCCUC, 2.5.4.97=VATES-G08858193, sn=SICILIA
GIL, givenName=JOAQUIM,
serialNumber=37659655F, cn=37659655F
JOAQUIM SICILIA (R:G08858193),
2.5.4.13=Reg:G.C. DEP. TREBALL, AFERS SOCIALS
I FAMILIES/Hoja:0/Tomo:0/Sección:0/Libro:0/
Folio:0/Fecha:30-06-2016/Inscripción:3
Fecha: 2021.09.02 13:54:23 +02'00'

Quim Sicília
President
Premià 15, 2a planta / 08014 Barcelona
Tel. 93 301 20 20
www.cooperativesdeconsum.coop

22

D’altre banda, volem destacar que la Federació ha adoptat els protocols de seguretat i higiene
establerts per les autoritats sanitàries, tots els treballadors i treballadores estan realitzant
teletreball des de l’inici de l’estat d’alarma per tal de minimitzar el risc de contacte i protegir
adequadament als i les treballadores.
Per últim, destacar que els membres del Consell Rector de la Federació estan realitzant una
supervisió constant de l’evolució de la situació, considerant que es tracta d’una situació
conjuntural que, conforme a les estimacions actuals i a la posició de tresoreria a la data, no
comprometen l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

15.


INFORMACIÓ ESPECÍFICA
Separació de les partides del compte de pèrdues i guanys

D’acord amb el que estableix l’article 64 de la Llei de Cooperatives es considera resultat
cooperatiu a aquelles activitats integrades en l’objecte social, malgrat que procedeixin
d’entitats no cooperatives si aquestes duen a terme activitats preparatòries, complementaries
o subordinades a les de la mateixa cooperativa.
Així doncs, els resultats obtinguts en aquest exercici corresponen en la seva totalitat a resultats
cooperatius i, per tant, no es presenten separats per partides en aquesta memòria.


Seccions

La federació està estructurada en una sola secció.
D’acord amb la Ordre ECO/3614/2003, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les normes
sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives i, concretament, a la norma de
valoració quinzena sobre la informació específica per incorporar a la memòria dels comptes
anuals de les societats cooperatives, no procedeix presentar la informació separada per
seccions, ja que només n’hi ha una.

Barcelona, a 31 de març de 2021
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