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Fundació Seira.

FUNDACIÓ SEIRA

Per què Seira?
Seira és un terme d’origen grec que significa
“remar junts, avançar en la mateixa direcció”. És un
nom que s’escau a una entitat de suport al
cooperativisme i que, a més, expressa la voluntat
de treballar coordinadament amb el conjunt del
moviment cooperatiu.

Origen i finalitats.
La Fundació Seira és l’expressió de la voluntat dels ex-socis d’una gran cooperativa
(Ecotècnia sccl) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) de
constituir amb els fons no repartibles resultants de la transformació, una entitat que preservi i
doni sentit al patrimoni col·lectiu generat per la cooperativa. Així neix Fundació Seira per a la
innovació i projecció del cooperativisme, el març del 2008, amb la finalitat de donar suport
i promocionar el cooperativisme, especialment el de treball associat. Actualment, la Fundació
Seira dedica tots els seus esforços a les solucions en l’accés al finançament de les
empreses cooperatives.
.
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Principis rectors
La Fundació Seira s’inspira en els valors i els principis propis del cooperativisme per al desenvolupament de la seva activitat, incorporant-hi a
més els següents aspectes clau:


Innovació: permanent voluntat de cercar noves estratègies,
metodologies o espais amb què articular i impulsar el
cooperativisme.



Palanquejament i partenariat: multiplicació de l’impacte de
cada projecte atraient i treballant amb tots aquells agents amb
qui es puguin compartir objectius i mitjans.





Recerca, innovació i prospectiva: articulació d’activitats
destinades a estimular les cooperatives perquè explorin nous
sectors d’activitat, nous instruments financers, noves
metodologies i processos organitzatius.



Aliances estratègiques per crear i promoure instruments
per al finançament de les empreses cooperatives:
col·laboració amb organitzacions que ofereixen finançament a
cooperatives i impuls de nous instruments que complementin
les seves necessitats financeres. Considerem particularment
important la millora de la solvència, la millora de la liquiditat i les
garanties.

Diversitat de projectes i, alhora, focalització: l’acció de la
Fundació Seira ha d’obrir-se a molts possibles àmbits
d’intervenció, però s’ha de concretar de manera que s’obtinguin
resultats tangibles i efectius.





Complementarietat: l’activitat de la Fundació Seira no pretén
substituir o solapar-se amb la d’altres agents del moviment
cooperatiu, sinó sumar amb aquests i contribuir a fer més grans
els efectes de l’acció desenvolupada.



Suport a projectes estratègics del cooperativisme: que
cobreixin necessitats generalistes (formació, informació,
creació,
finançament,
comercialització,
innovació,
internacionalització.....) i estiguin impulsats des d’experiències
i/o per entitats representatives.

Coordinació: amb la resta de les organitzacions al servei del
cooperativisme, i molt particularment amb la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya.
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DIMENSIÓ SOCIAL: PROGRAMES

Amb la missió de donar suport financer a les cooperatives de treball associat, les línies d’actuació de Fundació Seira, l’any 2016,
han estat:


Millora de la cultura financera de les empreses cooperatives.



Millora de les fonts de finançament.



Projecció d’un nou sistema financer al servei de l’economia social i cooperativa.
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a. Millora de la cultura financera de les empreses cooperatives

1.

Sensibilització i formació financera



Jornades i xerrades

Participació en diferents xerrades i jornades organitzades en el marc de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, amb l’objectiu
de formar i sensibilitzar sobre la necessitat de millorar la cultura financera de les empreses cooperatives i donar a conèixer els
diferents instruments financers del sector cooperatiu impulsats per Fundació Seira.

Hem realitzat 24 jornades i xerrades, en diferents municipis
arreu de Catalunya.



Programa cultura emprenedora a l’escola

Impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Diputació de Barcelona, és un programa de foment del cooperativisme
a les escoles on l’alumnat sol·licita un préstec de fins a 150 € a les entitats de la xarxa Financoop, dinamitzada per la Fundació Seira.
L’objectiu és millorar la cultura financera a les escoles.

17 cooperatives d’alumnes s’han adreçat a la fundació per
sol·licitar préstec a les entitats financers de la xarxa
Financoop
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Formació

Col·laboració amb Aposta en el disseny del programa de formació financera en el marc d’Aracoop:
-

Gestió de l’empresa cooperativa a nivell econòmic i financer.

-

Productes de finançament bancaris i propis dels sector cooperatiu.

-

Negociació bancària com un procés de transparència i enteniment de la pròpia empresa

Impuls junt la Federació i amb la col·laboració d’Aposta en la formació de l’eina de planificació econòmic-financera FEMPLA.

Hem impulsat i participat en la formació de 67 socis i/o
treballadors de cooperatives i projectes emprenedors
cooperatius en l’àmbit de la gestió financera i cooperativa.



Programa de beques

Amb la voluntat d’incentivar a les cooperatives a formar-se i professionalitzar-se a nivell econòmic i financer, es bequen postgraus, així com
s’impulsa formació interna amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per visualitzar i donar a conèixer l’eina de planificació
financera FEMPLA. Els beneficiaris són persones treballadores o sòcies d’una empresa cooperativa federada.

41 socis i/o treballadors de cooperatives becats
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Orientació financera

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya té un programa d’orientació financera que executa la Fundació Seira, a través del qual
les empreses federades poden gaudir del següents avantatges:


Diagnosi econòmica i financera



Detecció de les necessitats financeres



Identificació de les solucions



Xarxa de contactes claus



Prestació de garanties



Seguiment dels resultats



Impuls de nous instruments i solucions financeres

A partir d’aquest programa d’orientació, s’ha pogut detectar la necessitat de les empreses cooperatives de millorar la seva cultura financera i
de disposar d’eines de suport en la negociació bancària.
Ubicada al web de la fundació, una guia pràctica per preparar dossier de negociació bancària i l’eina de planificació econòmica i
financera, FEMPLA.

S’ha orientat presencialment a 33 cooperatives a través
d’aquest programa.
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Eines i recursos financers

La voluntat és facilitar l’assimilació dels continguts de la formació financera a nivell teòric i la seva aplicació a nivell pràctic en la
dinàmica de la pròpia empresa. Per això, hem dotat d’eines les cooperatives per ajudar-los en la pressa de decisions, en la negociació
bancària i en l’optimització dels recursos financers.
Aquest any 2016, s’ha continuat impulsant amb 3 sessions formatives junt la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, l’eina de
planificació financera, FEMPLA, amb els següents continguts:



Anàlisi dels projectes de inversió i el seu finançament (principals ratis de control econòmic i financer)



Projeccions d’ingressos i despeses (compte de resultats a 3 anys vista)



Projeccions en la gestió de la tresoreria, detectant les necessitats de circulant a mig i llarg termini (pla de tresoreria 12 mesos vista)



Comprovar l’impacte al balanç de les nostres decisions d’inversió i finançament (balanç de situació a 12 mesos vista)

64 projectes en l’eina de planificació econòmica i financera
FEMPLA
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Publicacions



.coop, la revista cooperativa: revista especialitzada en el cooperativisme de treball amb una imatge moderna, dinàmica, amb contingut de
difusió, de reflexió i anàlisi, amb una tirada d’un sol exemplar anual i 5.000 exemplars.



Edició de la revista Nexe, en format digital.

5.

Difusió del cooperativisme a través del web de Seira amb l’objectiu de donar visibilitat a l’economia cooperativa, a l’activitat

del sector i també, òbviament, a la de la mateixa Fundació Seira s'ha continuat treballant en adaptar les línies de treball tot el contingut del web
www.fundacioseira.coop. S'han materialitzat totes les línies estratègiques del pla, s'ha continuat apostant per la transparència i per anar
ampliant l'àrea de comunicació amb les publicacions i notícies d'actualitat del món financer i la cooperativa catalana.
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b. Millora de les fonts de finançament

1.

Millora de la relació amb la banca comercial

Per tal de donar a conèixer el sector cooperatiu a la banca comercial convencional, creant confiança, establint acords en la millora de
serveis financers vers a les cooperatives com és la gestió i finançament del circulant, comerç exterior, serveis innovadors, cobertura de riscos,
formació financera, fons institucionals, etc.
Aquest any 2015 s’ha mantingut les relacions amb Caixabank, Catalunya Caixa (Grup BBVA) i Banco Sabadell-Atlántico, així com, s’ha iniciat
relacions amb Bankinter.

2.
Impuls i desenvolupament de nous instruments financers
per a les cooperatives
Amb l’objectiu de diversificar les fonts de finançament, reduint d’aquesta
manera la dependència del finançament bancari, s’impulsen la creació i
desenvolupament de nous instruments i agents financers, com és el cas dels
bancs ètics i solidaris, les cooperatives de crèdit i de serveis financers, grup
d’inversors privats, societats i fons de capital risc, societats de garantia
recíproca, mercat alternatiu borsari, etc.



Microcrèdits per a la iniciació de cooperatives

Acció Solidària Contra l’Atur: fons de la fundació dotat amb 200.000 euros
per a la concessió de microcrèdits a cooperatives federades en fase de
iniciació, sense cost financer.

[11]

S’ha finançat a 1 cooperativa per un total de 20.000€ a través
dels microcrèdits d’Acció Solidària Contra l’Atur
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Microbank: es destina un milió d’euros anuals en microcrèdits pera cooperatives de treball federades en fase de iniciació. Com a
conseqüència d’aquest acord, les persones emprenedores amb un projecte empresarial cooperatiu tindran l’oportunitat d’obtenir finançament
fins a 25.000 euros, sense garanties reals i avals mínims.



Prestació de garanties

Avalis SGR:fons constituït per la Direcció d’Empresa i Ocupació i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, de manera que les
cooperatives no han de fer l’aportació obligatòria al capital d’Avalis. Avals financers, en la prestació de garantia davant les entitats financeres
pel finançament de inversions i circulant fins a 1M euros, avals tècnics (licitacions) i avals econòmics (davant clients i proveïdors).
S’ha prestat garantia a 2 cooperatives per un total de
320.000€ a través dels avals d’Avalis
Elkargi SGR: conveni signat amb Fundació Seira per prestar garantia a les cooperatives de treball federades fins a un màxim de 400.000
euros davant Caixa d’Enginyers i Laboral Kutxa. Pignoració d’un fons de 1M euros de la fundació, pel re-fiançament a Oinarri entre el 20% i el
45% del risc. Empreses fins a 2 anys d’activitat i amb un màxim de 60.000 euros, no és necessari aquest re-fiançament de la fundació, així
com els avals tècnics i econòmics.
S’ha prestat garantia a 1 cooperativa per un total de 30.000€
a través dels avals d’Oinarri


Capitalització de cooperatives i liquiditat

Fons d’avals ICF: préstecs per a empreses de l’economia social, garantits pel Departament d’Empresa i Ocupació, destinats a finançar
inversions, circulant, capitalització i bestretes de contracte amb el
sector
públic.
S’ha finançat a 7 cooperatives per un total de 13.500.000€ a
través de la línia de préstecs del Institut Català de Finances
amb els Fons d’avals del Departament
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Capitalcoop: programa que facilita la capitalització de les cooperatives, així com, recursos financers per resoldre necessitats de liquiditat.
Explicat a l’apartat c2

S’ha finançat a 200 socis de 36 cooperatives i 1 societat
laboral, amb aportació a capital social aprox 1.359.847€, i
subvenció del Departament de 400.000€ aproximadament.



Finançament de factures de l’administració pública

Coop57:el 29 d’octubre, es va signar un conveni per la creació d’un fons de 800.000 euros per l’avançament de factures de la Generalitat a
través de la cessió dels drets de cobrament de factures a Coop57, amb reconeixement de deute i l’aval del 25% per part de Fundació Seira.
No s’ha finançat a cooperatives a través del fons “SeiraCoop57”
Oinarri: aval financer davant Caixa d’Enginyers i Laboral Kutxa per l’avançament de factures de la Generalitat, amb el re-finançament de
Fundació Seira del 25% del import de l’operació.



Incorporació de inversors a les cooperatives

Grup d’Inversors Privats (Gicoop): societat que inverteix en cooperatives i cooperatibitzables o altres formes jurídiques participades per
cooperatives. Finançament de projectes d’inversió per a la creació i expansió de noves activitats a través de préstecs participatius i amb un
inversió màxima de 150.000 euros. Fundació Seira exerceix la presidència i participa en un 33% en el capital.
S’ha aprovat inversió en 5 cooperatives per un total de
350.000€ a través del Grup d’Inversors Cooperatius
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Societat d’Inversió Cooperativa (Sicoop): societat de capital risc adreçada a projectes de l’economia cooperativa i gestionada per l’Institut
Català de Finances Capital SGECR. Inverteix en cooperatives, societats laborals i societats mercantils participades per cooperatives, a través
de préstecs o títols participatius, pel finançament de projectes d’inversió pel creixement, l’expansió i la consolidació.
Finalització del període de inversió 30 de juny del 2014, i actualment en període de dissolució.
El sector està treballant per a la creació d’un nou fons de capital
institucional.

S’ha recuperat 158.500€ invertits en cooperatives a través de
la Societat d’Inversió en Cooperatives.

c. Projecció i desenvolupament d’un nou sistema financer: Xarxa Financoop
La Xarxa Financoop és la unió dels esforços d’institucions públiques i privades per promoure i impulsar l’accés al finançament de les
empreses de l’economia social i cooperativa.
L’any 2012, amb la voluntat d’agrupar totes aquelles entitats financeres amb els quals Fundació Seira signa acords i aliances per donar
respostes a les necessitats financeres de les empreses cooperatives, i amb el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
i la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, es va crear la Xarxa Financoop.

1.

III Jornada Financoop 2015

[14]
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La Fundació Seira coordina i impulsa la xarxa Financoop. Una xarxa de 14 entitats de foment de les cooperatives, entitats financeres de base
ètica, cooperativa i social i la administració pública.
Les dues primeres edicions, 2012 i 2013, van centrar-se en la millora de la cultura financera de les cooperatives. En aquesta tercera edició s'ha
donat un pas endavant i s'ha treballar per donar a conèixer quines són les necessitats financeres de les empreses cooperatives.
Per aquest motiu és va optar per programar una ronda de finançament exclusiva per a cooperatives. Així mateix, aquesta edició de 2015 havia
de permetre consolidar la jornada Financoop com un punt de trobada de les empreses cooperatives i el món financer.

La xarxa està coordinada i dinamitzada per la Fundació Seira amb el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
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En total a la jornada es van inscriure 181 persones i 100 reunions
entre cooperatives i entitats financeres de la xarxa Financoop.
De les 6 empreses que es van presentar en públic a la ronda de
finançament, s’ha facilitat la concessió de 1.200.000€.
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Capitalcoop

Programa que facilita la capitalització de les cooperatives, així com, recursos financers per resoldre necessitats de liquiditat. L’ha promogut la
Fundació Seira juntament amb el Departament d’Empresa i Ocupació i Fiare Banca Ètica, i altres entitats membres de la
xarxa Financoop: Cajamar, Laboral Kutxa i Coop 57 , així com, les societats de garantia recíproca Avalis i Oinarri. Gràcies al programa les
cooperatives i entitats de l’economia social podran demanar una subvenció per finançar un préstec que permeti ampliar fons propis. D’aquesta
manera s’espera que les cooperatives millorin la seva posició financera i puguin accedir a finançament que reforci el creixement i la
consolidació de l’empresa.

S’ha finançat a 187 socis de 39 cooperatives i 2 societats
laborals,amb aportació a capital social aprox 1.000.000€, i
subvenció del Departament de 397.000 €

Fase 1: Capitalització
Les persones físiques i/o jurídiques sòcies de cooperatives o societats laborals demanen un préstec destinat a la capitalització de la seva
entitat. La persona física o jurídica receptora del préstec podrà sol•licitar una subvenció que finançarà part del deute contret i part dels
interessos que es generin.
Fase 2: Liquiditat
Les entitats financeres es comprometen a estudiar l’obertura d’una línia de finançament, especialment de circulant, per a les cooperatives i
societats laborals que hagin augmentat el seu capital social en el marc d’aquest programa. Les entitats de garantia recíproca podran aportar
l’aval per a les esmentades operacions de circulant
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DIMENSIÓ ECONÒMICA

Els comptes estan auditats.

a. Gestió del patrimoni
Principis d’actuació
Preservació del patrimoni: una part del patrimoni ha de procurar
els ingressos per mantenir l’activitat de la Fundació mitjançant
inversions en productes financers de perfil prudent, que assegurin
una rendibilitat mitjana, aquest és el cas de les dos terceres parts
invertides en entitats financeres cooperatives i en banca comercial
convencional. Mentre que una tercera part, s’ha d’utilitzar per
impulsar instruments efectius pel finançament de les cooperatives.

Impacte transformador de l’entorn financer: en cadascuna de
les nostres decisions de inversió i estratègia, valorem l’impacte en
l’accés al finançament vers a les cooperatives. De manera que
tenim la voluntat de transformar l’entorn financer, molt més enllà de
la capacitat econòmica i patrimonial de la pròpia fundació.
Aquest és el cas dels microcrèdits per a la iniciació de cooperatives,
on l’any 2012 es signa conveni amb Acció Solidària Contra l’Atur
per a la creació d’un fons de 200.000 euros per a cooperatives
joves, per posteriorment l’any 2014 aconseguir un conveni amb
Microbank que destina 1M euros anuals per emprenedors
cooperatius. Aquesta és la voluntat de la fundació d’obrir fonts de
finançament molt més enllà de la nostra dotació econòmica o
patrimonial, maximitzar l’impacte social del patrimoni.

Efecte multiplicador de les inversions: la part invertida en
instruments financers, està condicionat a obtenir un efecte
multiplicador respecte a l’accés al finançament vers a les
cooperatives.
Aquest és el cas d’Oinarri que amb una inversió de 1M euros, el
capital induït en finançament per a les cooperatives és de 4M
d’euros. El cas de Sicoop, que amb una inversió de 200.000 euros,
el finançament directe vers a les cooperatives és de 6M d’euros. El
cas de Coop57, que amb una inversió de 200.000 d’euros, el
finançament induït és de 800.000 euros. O bé, Gicoop, que amb
una inversió de 500.000 d’euros, el finançament induït és de
1.500.000 d’euros.

També és el cas d’Oinarri que es signa conveni amb un fons de re
fiançament fins a 1M d’euros que permet l’aval financer fins a 4M
d’euros, per posteriorment aquest any aconseguir la incorporació
d’Avalis a Financoop, amb una capacitat d’aval financer molt més
enllà de la nostra pròpia capacitat econòmica o patrimonial.

El nostre patrimoni ens permet treballar, no des de la necessitat, sinó des de l’estratègia i la projecció, cercant sempre la preservació
del patrimoni, l’efecte multiplicador de les inversions i l’impacte transformador de l’entorn social i financer.
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La taula següent recull el segment de necessitats que cobreix cada instrument amb l’aportació de Fundació Seira, i els límits de les operacions:
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Quant al nombre d’operacions realitzades durant 2016, l’activitat de les entitats de la Xarxa FINANCOOP amb les cooperatives ha estat la
següent:
N. Operacions
2016
GICOOP
COOP 57
ASCA
FIARE
LABORAL KUTXA

5
70
1
6
1

CAIXA ENGINYERS
OINARRI/ELKARGI
SICOOP
AVALIS
CAJAMAR
ICF
TOTAL FINANCOOP

N. Operacions
2015

Import total
2016

Import total
2015

5
78
1
6
25

350.000
2.657.021
20.000
146.000
30.000

353.000
2.195.892
10.000
50.000
232.500

5

8

330.000

1.001.500

1
0
2
XX
7

1
0
3
162
7
296

30.000
0
320.000
XXXXXXXX
13.500.000
XX.XXX.XXX

30.000
0
1.073.836
35.800.100
1.605.964
42.352.792

En total, les entitats financeres de Financoop durant l’any 2016, han aprovat operacions de préstecs amb cooperatives i socis
cooperativistes, per un volum total de XX,X milions d’euros.
*Hi ha operacions i imports de préstec duplicats perquè han estat aprovats per alguna de les entitats financeres i alhora avalades
per una de les societats de garantia recíproca, així com s’han tingut en compte renovacions de línies de finançament de circulant.
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b. Balanç de situació
ACTIU
ACTIU NO CORRENT

2016
7.243.519,64

PATRIMONI NET I PAS S IU

2015
7.039.305,78

PATRIMONI NET
Fons propis

434,35

665,22

433.708,90

436.708,90

Inversions financeres a llarg termini

6.809.376,39

6.601.931,66

Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals

ACTIU CORRENT

3.694.947,61

3.951.706,56

Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació serveis
Altres deutors
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents

9.331,42
2.766,54
2.275,54
4.289,34
3.005.341,55
9.300,00
670.974,64

17.009,42
10.663,49
2.345,48
4.000,45
3.633.745,30
300.951,84

Immobilitzat material
Inversions fnanceres d'empreses del grup i associades a
llarg termini

Ajustos per canvi de valor
PAS S IU CORRENT
Deutes a curt termini
Altres deutes a curt termini
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Creditors varis

10.938.467,25 10.991.012,34

TOTAL PATRIMONI NET I PAS S IU

[22]

2016

2015

10.869.856,02 10.943.880,88
11

Fons dotacionals o fons socials

Altres deutes amb les Administraciones Públiques
TOTAL ACTIU

Notes

10.943.000,87 10.879.400,58
10.690.072,75 10.565.936,62
189.327,83

189.327,83

3

63.600,29

124.136,13

10

-73.144,85

64.480,30

68.611,23
73,75
73,75
68.537,48
65.454,14
3.083,34

47.131,46
61,12
61,12
47.070,34
44.288,77
2.781,57

8, 12
8, 12
13

10.938.467,25 10.991.012,34
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c. Compte de resultats
Notes
Ingressos per les activitats
Vendes i prestacions de serveis
Subvencions, donacions i altres ingressos
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Serveis professionals independents
a.2) Serveis bancaris
a.3) Publicitat i relacions públiques
a.4) Altres serveis
b) Tributs
c) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials
Amortizació de l'immobilitzat
Altres resultats
RES ULTAT D' EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
Variació del valor raonable en actius financers
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
RES ULTAT FINANCER

16.a
16.b
16.c

9.d

-

-230,87
-96,52
-199.460,27

-261,78
3.307,30
-165.823,48

9.a, 9.c i 10

256.967,78
-408,18
6.500,96
11.502,16
-5.001,20
263.060,56

273.032,38

63.600,29
63.600,29

124.136,13
124.136,13

13.b

[23]

-

5

7 i 9.b
10.b, c i d

RES ULTAT ABANS D'IMPOS TOS
Impost sobre beneficis
EXCEDENT DE L'ENTITAT

(Deure) Haver
2016
2015
-16.385,67
23.817,09
2.154,00
22.817,09
-18.539,67
1.000,00
-51.653,18
-52.199,88
-131.094,03
-140.486,21
-130.591,62
-142.488,93
-125.928,73
-137.727,58
-1.658,44
-1.266,04
-2.096,55
-2.695,85
-907,90
-799,46
-502,41
2.002,72

16.927,23
-59.511,31
76.438,54
289.959,61
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d. Quadre d’aplicació d’ingressos i despeses a l’activitat de la Fundació Seira
INGRESSOS

Donacions
Subvencions
Vendes y
prest.
serveis

Total

General

Jornada
Financoop

2.000,00

Impuls
d'Instruments Publicacions
Financers

Comunicació
Seira

Xarxa
FINANCOOP

-20539,67

2.154,00

256.967,78

256.967,78

23.097,04

23.097,04

TOTAL
INGRESSOS 263.679,15

280.064,82

Total

DESP.
ESTRUCTURALS

2.000,00

Jornada
Financoop
0,10

0,25

1,00

Beques

Servei
d'Orientació
Financera

2.154,00

Altres
ingressos

Despeses
Personal
Serv.
Profesionals

GEST

0,00
-18.539,67

Ingressos
financers

DESPESES

Beques
form.
empres.

51.875,84

12.968,96

5.187,58

55.533,20

6.349,68

9.781,30

2.911,46

-

Beques
form.
empres.
0,02

-20.539,67

GEST

1.037,52

-

Servei
d'Orientació
Financera
0,25

12.968,96

2.154,00

Impuls
d'Instruments Publicacions
Financers
0,05
0,01

2.593,79

518,76

-

Xarxa
FINANCOOP

Comunicació
Seira

0,25

0,07

12.968,96

33.232,67

3.631,31

6.169,55

2.911,46

Administraci
ó
i serveis

67.526,02
Comunicació
Desplaç. i
manuten.
Desp financ.
Amortitz.
Imm.
Taxes

16.881,51

6.752,60

1.350,52

16.881,51

3.376,30

675,26

16.881,51

4.726,82

0,00
1.300,60

662,25

2.066,62

2.066,62

230,87

230,87

279,75

279,75

1.661,90

1.661,90

16.692,60

96,52

638,35

Altres desp.
Deterioramen
t i pèrdues
d'inversions
i
finançament
Impost

16.596,08

0,00

TOTAL GASTOS

200.078,86

41.198,06

21.721,49

5.299,50

29.850,47

[24]

22.566,17

34.426,69

30.488,82

14.527,68
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Criteris aproximats de repartiment de les despeses de personal entre els diferents programes, a partir de la càrrega de treball per a cadascun,
exceptuant les despeses estructurals necessàries:
Estudis i jornades

10%

Beques

2%

Servei d’Orientació Financera

25%

Publicacions

1%

Financoop

25%

Comunicació Seira

7%

Impuls Instruments financers

5%

[25]
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e. Destí de les rendes netes a les finalitats fundacionals
Càlcul de despeses estructurals (necessàries) i despeses fundacionals per a l’exercici 2015. Imports en euros:

Totalment imputades a activitat fundacional:

Despeses estructurals (necessàries)
No imputades a activitat fundacional:
Despeses financeres

Despeses fundacionals
2.066,62

Beques

Amortització immobilitzat

230,87

Publicacions

Taxes

279,75

Estudis i jornades

Altres despeses

2.324,15

Xarxa Financoop

4.901,39

Comunicació Seira
Impuls Instruments financers

Parcialment imputades a activitat fundacional:

2.911,46
33.232,67
9.781,30
638,35
6.169,55
16.596,08
69.329,41

Despeses de personal

12.968,96

Serveis professionals

6.349,68

Administració i serveis

16.881,51

Despeses de personal

38.906,88

36.200,15

Administració i serveis

50.644,52

Total despeses estructurals necessàries:

Parcialment imputades a activitat fundacional (70%):

89.551,40

41.198,06
Total despeses de l’activitat fundacional:

[26]

158.880,81

Criteri per a la imputació parcial: en funció de les hores de dedicació del personal de Seira als programes, en relació amb el funcionament
general:
-

75% de hores dedicades a programes =>75% despesa

-

25% de hores dedicades al funcionament general =>25% despesa

Taula amb el càlcul de les rendes netes i de l’aplicació mínima obligatòria a futura activitat fundacional.

Ingressos totals

263.679,15

Despeses necessàries
Rendes netes
70% de les rendes
Despeses Fundacionals

41.198.06
222.481,09
155.736,76
158.880,81

Dèficit d'aplicació

f. Distribució d’excedents
-

Excedent de l’exercici: 63.600,29 euros

-

A increment del Fons Patrimonial: 63.600,29 euros

‐3.144,04
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Fundació Seira.

ÒRGANS DE GOVERN.

a. Patronat

b. Direcció

Perfecto Alonso

President

Miquel Cabré

Vicepresident primer

David Vargas

Vicepresident segon

Carme Giménez

Secretària

Ermen Llobet

Vocal

Raquel Alonso

Vocal

Manuel Cendón

Vocal

Francesc Martínez

Vocal

Joana Gómez

Amb el suport de:
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