Economia

CELEBREM I AGRAÏM UN
2019 DE CREIXEMENT

DESPESES
Educació per a la Justícia Global i
Incidència

15.123,62

Cooperació

121.224,26

Voluntariat

14.905,48

Gestió

2.895,34

Total despeses

154.138,70

INGRESSOS
Campanyes escolars

26.838,09

Entitas privades

7.387,72

Persones socies i donacions

12.525,43

Subvencions públiques

119.087,12

Voluntariat

6.511,54

Total ingressos

172.349,90

TOTAL
Ingressos

172.349,90

Despeses

154.138,70

Total

18.211,20

Cooperació (78,64%)
EpJG (9,81%)
Gestió (1,88%)
Voluntariat (9,67%)

Campanyes escolars (15,57%)
Enititats privades (4,29%)
Persones sòcies i donacios (7,27%)
Subvencions públiques (69,10%)
Voluntariat (3,78%)

Els comptes de SED han estat auditats per
Serrano 41 i avaluats per la Coordinadora
Espanyola d’ONGD en transparència i bon
govern.
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ARA COL·LABORAR COSTA
UNA MICA MENYS

DEDUCCIÓ PER DONACIONS:

PERSONES
FÍSIQUES

<150 €

PERSONES
JURÍDIQUES
QUALSEVOL
IMPORT:

>150 €

75% 30% 35% 35% 40%
De deducció, quan en
l’exercici actual i els dos
anteriors s’hagi aportat un
import igual o superior.

Nom i Cognoms: ________________________________________________________
NIF:___________________ Telèfon:__________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Adreça:___________________________________________________________________
Vull col·laborar de forma: Anual ҈ Semestral ҈ Trimestral ҈
A través de domiciliació bancària al meu compte corrent:
ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _/

De deducció, quan en
l’exercici actual i els dos
anteriors s’hagi aportat un
import igual o superior.

AJUDANS A SER
MÉS, PASSA AQUEST
TALÓN A QUI VULGUI
COL·LABORAR AMB
NOSTRARES

Amb: ___________€

Signatura:

Les aportacions econòmiques desgravaran en la teva declaració de la renda segons el que està establert a la llei 49/2002 d’incentius
fiscals al mecenatge. Les dades facilitades quedaran recollides a la base de dades de SED, registrada a l’agència de protecció de dades,
amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb les persones col·laboradores.
Si ho desitges, pots accedir a la teva informació, rectificar-la o anul·lar-la a través del correu sedcatalunya@sed-ongd.org
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