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2016 2015

292.273,63 319.402,97

I. Immobilitzat intangible 4-5.2 4.017,20 5.523,65

II. Immobilitzat material 4-5.1 263.951,02 288.868,34

III. Inversions immobiliaries 4-6 24.305,41 25.010,98

IV. Béns del patrimoni cultural 4-7 0,00 0,00

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 4-9 0,00 0,00

VI. Inversions financieres a llarg termini 4-9 0,00 0,00

308.620,81 308.140,00

I. Existències 4 0,00 2.029,27

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 4 16.001,26 37.032,58

1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis 4-9.2 16.001,26 17.132,58

6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Pùbliques 4-9.2 0,00 19.900,00

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

IV. Inversions financeres a curt termini 4-9.2 0,00 0,00

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4-9.2 292.619,55 269.078,15

600.894,44 627.542,97

2016 2015

19 493.165,87 506.104,24

A-1)Fons propis 11 251.002,87 238.820,74

I. Fons dotacionals o fons socials 11 238.820,74 255.713,93

1. Fons dotacionals o fons socials 238.820,74 255.713,93

II. Fons especials 0,00 0,00

III. Excedents d'exercicis anteriors 0,00 0,00

IV. Excendents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00

V. Excendent de l'exercici (positiu o negatiu) 3 12.182,13 -16.893,19

VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00

A-2)Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 4-12 242.163,00 267.283,50

2. Donacions i llegats de capital 242.163,00 267.283,50

0,00 0,00

I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00

II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

IV. Pasius per impost diferit 0,00 0,00

V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

107.728,57 121.438,73

I. Provisions a curt termini 0,00 0,00

II. Deutes a curt termini 0,00 0,00

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 4-9 90.415,17 103.381,66

1. Proveïdors 4-9 16.759,19 33.453,67

2. Creditors diversos 4-9 20.704,71 20.513,16

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 4-9 3.462,92 2.930,68

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 4-9 13.951,94 13.693,92

5. Acomptes d'usuaris 35.536,41 32.790,23

V. Periodificacions a curt termini 17.313,40 18.057,07

600.894,44 627.542,97

FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS

BALANÇ SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

Notes de la 

Memoria

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

TOTAL PATRIMONI  NET I PASSIU (A+B+C)

C) PASSIU CORRENT

B) PASSIU NO CORRENT

A) PATRIMONI NET

TOTAL ACTIU (A+B)

B) ACTIU CORRENT

A) ACTIU NO CORRENT
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(Deure) Haver (Deure) Haver

2016 2015

1. Ingressos per les activitats 386.245,60 357.740,36

a) Vendes i prestacions de serveis 4-14-18 263.407,60 231.791,45

d) Subvencions , donacions i altres ingressos 4-12-18 122.838,00 125.948,91

2. Ajuts concedits i altres despeses 4-14 -86.388,48 -79.014,34

a) Ajuts concedits -46.667,00 -53.052,00

b) Despeses per col·laboracions i per exercici de càrrec de membre de l'òrgan de govern -56.647,48 -33.884,34

c) Reintegrament d'ajuts i assignacions 16.926,00 7.922,00

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 2.029,27

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00

5. Aprovisionaments 4-14 -3.600,97 -2.584,20

6. Altres ingressos de les activitats 4-14 201.482,67 192.306,30

a) Ingressos per arrendaments 9.000,00 7.250,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 192.482,67 185.056,30

7 Despeses de personal 4-17 -163.619,10 -145.474,51

8 Altres despeses d'explotació 4-14 -315.586,67 -336.135,99

a) Serveis exteriors -37.874,44 -45.528,69

a2) Arrendaments i cànons -851,82 -1.755,51

a3) Reparacions i conservació -10.381,83 -5.881,09

a4) Serveis profesionals independents -6.263,24 -6.962,82

a6) Primes d'assegurances -6.662,18 -7.091,24

a7) Serveis bancaris -549,26 -1.233,37

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 -3.728,53

a9) Subministraments -4.142,12 -4.371,02

a10) Altres serveis -9.023,99 -14.505,11

b) Tributs -1.042,30 -1.042,30

c) Pèrdues, deteriorment i variació de provisions per operacions de les activitats 0,00 -397,63

d) Altres despeses de gestió corrent -276.669,93 -289.167,37

9. Amortització de l'immobilitzat 4-5 -32.115,90 -32.681,24

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 4-12 25.120,50 26.620,50

11. Excès de provisions 0,00 265,00

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 4 0,00 0,00

13. Altres resultats 593,47 -234,50

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 12.131,12 -17.163,35

14. Ingressos financers 4-14 51,01 270,16

15. Despeses financeres 0,00 0,00

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

17. Diferències de canvi 0,00 0,00

18. Deteriorment i resultats per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 51,01 270,16

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 12.182,13 -16.893,19

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+18) 3 12.182,13 -16.893,19

Notes de la 

Memoria

FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2016
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2 4 1. 9 2 4 , 3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 13 . 7 8 9 , 5 4 0 , 0 0 2 9 0 . 9 0 4 , 0 0 0 , 0 0 5 4 6 . 6 17 , 9 3

I. Ajus tos  pe r c a nvi de  c rite ri 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajus tos  pe r e rrors  e xe rc ic i 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4 1. 9 2 4 , 3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 13 . 7 8 9 , 5 4 0 , 0 0 2 9 0 . 9 0 4 , 0 0 0 , 0 0 5 4 6 . 6 17 , 9 3

I. Exc e de nt de  l'e xe rc ic i 13.789,54 - 13.789,54 0,00

II. Tota l ingre ssos  i de spe se s  re c one guts 0,00 0,00 0,00 - 16.893,19 0,00 - 23.620,50 0,00 - 4 0 . 5 13 , 6 9

III. Ope ra c ions  de  pa trimoni ne t

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Altre s  va ria c ione s  de l pa trimoni ne t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 0 0

2 5 5 . 7 13 , 9 3 0 , 0 0 0 , 0 0 - 16 . 8 9 3 , 19 0 , 0 0 2 6 7 . 2 8 3 , 5 0 0 , 0 0 5 0 6 . 10 4 , 2 4

I. Ajus tos  pe r c a nvi de  c rite ri 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajus tos  pe r e rrors  e xe rc ic i 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 5 5 . 7 13 , 9 3 0 , 0 0 0 , 0 0 - 16 . 8 9 3 , 19 0 , 0 0 2 6 7 . 2 8 3 , 5 0 0 , 0 0 5 0 6 . 10 4 , 2 4

I. Exc e de nt de  l'e xe rc ic i - 16.893,19 16.893,19 0,00

II. Tota l ingre ssos  i de spe se s  re c one guts 0,00 0,00 0,00 12.182,13 0,00 - 25.120,50 0,00 - 12 . 9 3 8 , 3 7

III. Ope ra c ions  de  pa trimoni ne t

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Altre s  va ria c ions  de l pa trimoni ne t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 0 0

2 3 8 . 8 2 0 , 7 4 0 , 0 0 0 , 0 0 12 . 18 2 , 13 0 , 0 0 2 4 2 . 16 3 , 0 0 0 , 0 0 4 9 3 . 16 5 , 8 7

FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI FINALIZAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2016

Fons Exc e de nt de  

e xe rc ic is  

a nte riors

Exc e de nt de  

l'e xe rc ic i

Aporta c ions  

pe r c ompe nsa r 

pè rdue s

S ubve nc ions  

dona c ions  i 

lle ga ts  re buts

(Divide nd a  

c ompte ) TOTALTota l
P e nde nt de  

de se mborsa r

A.  S ALDO,  FINAL DEL EXERCICI 2 0 14

B .  S ALDO AJUS TAT,  INICI DE L'ANY 2 0 15

1.  Augme nts  de  fons  dota c iona ls /fons  soc ia ls /fons  e spe c ia ls

2. Re duc c ions  de  fons  dota c iona ls /fons  soc ia ls /fons  e spe c ia ls

3. Conve rs ió de  pa ss ius  fina nc e rs  e n pa trimoni ne t (c ondona c ió de  de ute s)

4. Altre s  a porta c ions .

E.  S ALDO,  FINAL DE L'ANY 2 0 16

4. Altre s  a porta c ions .

C.  S ALDO,  FINAL DE L'ANY 2 0 15

D.  S ALDO AJUS TAT,  INICI DE L'ANY 2 0 16

1.  Augme nts  de  fons  dota c iona ls /fons  soc ia ls /fons  e spe c ia ls

2. Re duc c ions  de  fons  dota c iona ls /fons  soc ia ls /fons  e spe c ia ls

3. Conve rs ió de  pa ss ius  fina nc e rs  e n pa trimoni ne t (c ondona c ió de  de ute s)
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1. Activitat de la Federació 

 

La Federació Catalana d’Escacs es va constituir per temps indefinit el 2 d’agost de 1925, amb la finalitat 

d’ordenar, impulsar i dirigir tota l’activitat esportiva dels escacs a Catalunya. 

 

La Federació Catalana d’Escacs (d’ara en endavant ens referirem com la Federació) es una entitat privada 

d’utilitat pública i d’interès cívic i social (d’acord amb l’Article 17.1 de la Llei de l’esport) que gaudeix de 

personalitat jurídica i capacitat plena d’obrar, dedicada a la promoció, la gestió i coordinació de la pràctica de 

l’esport, pel compliment del seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu.  

 

La Federació està constituïda per associacions, clubs i agrupacions esportives, així com per esportistes, àrbitres i 

tècnics que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva. 

 

La Federació té com a finalitat bàsica ordenar, impulsar i dirigir l’activitat esportiva dels escacs a Catalunya, així 

com desenvolupar els escacs en els seus aspectes esportius, educatius, pedagògics, artístics, recreatius i com a 

element significatiu de la cultura a Catalunya, tot això en coordinació amb el Consell Català de l’Esport i d’altres 

organismes. 

 

Actualment la Federació s’estructura en tres representacions territorials corresponents a Girona, Tarragona i 

Lleida. 

 

La moneda funcional utilitzada és l'euro. 

 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

 

a) Imatge fidel 

 

 Els comptes anuals han estat obtingudes dels registres comptables i s'han presentat de manera que mostren la 

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa. Els comptes anuals es sotmetran 

per a la seva aprovació a l’Assemblea General de Clubs i es preveu que seran aprovades sense modificacions. 

 

La Federació opta per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda Pime. 

 

Els comptes anuals de la Federació corresponents als exercicis 2015 i 2016 finalitzats el 31 de desembre, han 

estat elaborats d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació 

de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008. Segons l’Article 24.1 de la Llei de l’esport existeix 

obligació d’auditoria.  

 

No existeixen raons excepcionals que suposin que per mostrar la imatge fidel, no s’hagin d’aplicar les 

disposicions legals vigents en matèria comptable. 

 

b) Principis comptables  

 

Els principis i criteris comptables aplicats en l’elaboració d’aquests comptes anuals son els que es resumeixen en 

la nota 4 d’aquesta memòria. S’han aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals tots els principis comptables 

obligatoris amb incidència en el patrimoni, en la situació financera i en els resultats. 

 

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 

No s’han identificat dades rellevants referents a l’existència d'incerteses que hi pogués haver en la data de 

tancament de l'exercici, que portin associats un risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor 

dels actius o passius en l’exercici següent. 

 

Tampoc s’han realitzat canvis significatius en les estimacions comptables que afecten a l’exercici actual ni que 

s’esperen que puguin afectar als exercicis futurs. 
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d) Comparació de la informació 

 

El Balanç de Situació, el compte de Pèrdues i Guanys i l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net es presenten amb 

doble columna per poder comparar els imports de l'exercici corrent i l'immediatament anterior, de la mateixa 

manera que tota la informació de la memòria es presenta de manera comparativa. 

 

e) Estimacions realitzades 

 

En els comptes anuals s’han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades per l’Administració de la Federació 

per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats. Bàsicament, 

aquestes estimacions es refereixen a:  

 

- Les pèrdues per deteriorament de determinats actius. 

- La vida útil dels actius materials i intangibles. 

 

Aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible en la data de la formulació 

d’aquests comptes anuals sobre els fets realitzats. 

 

f) Agrupació de partides 

 

No s’han realitzat agrupacions distintes en el Balanç de Situació, en el compte de Pèrdues i Guanys ni en l’Estat 

de Canvis en el Patrimoni Net, diferents a les que apareixen desagregades en aquesta memòria. 

 

g)  Elements recollits en diverses partides 

 

No hi ha elements recollits en diverses partides del balanç. 

 

h) Canvis en els criteris comptables 

 

No s’han produït canvis en els criteris comptables. 

 

i) Correccions d’errors 

 

No s'han realitzat ajusts a l'exercici per correcció d'errors. 

 

3. Aplicació de resultats 

La proposta d'aplicació del resultat consolidat de la Federació es la següent: 

 

Base de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 12.182,13  euros 

  

Distribució Import 

Fons Social Federació 12.182,13  euros 

 

Detall del compte d’explotació de les diferents representacions territorials: 

 

 Resultat d’Explotació Resultat Financer Resultat de l’Exercici 

Federació Catalana 12.131,12 51,01 12.182,13 
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4.  Normes de registre i valoració 

 

a)  Immobilitzat intangible 

 

L'immobilitzat intangible es reconeix inicialment pel seu cost d'adquisició i, posteriorment, es valora al seu cost, 

minorat per la corresponent amortització acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i per les pèrdues de 

deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb una vida útil indefinida no 

s'amortitzen, però se sotmeten, almenys una vegada a l'any, al test de deteriorament. 

 

La Federació reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests 

actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant-ne com a contrapartida l'epígraf "Pèrdues netes per 

deteriorament" del compte de pèrdues i guanys. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per 

deteriorament d'aquests actius i, en el seu cas, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades 

en exercicis anteriors, s'expliquen en l'apartat c) d'aquesta Nota. 

 

i.  Les aplicacions informàtiques es registren al cost d'adquisició i s'amortitzen linealment en funció de la 

 vida útil estimada. Els costos de manteniment dels sistemes informàtics s'imputen a resultats de 

 l'exercici que s'incorren. 

 

b)  Immobilitzat material 

 

Les immobilitzacions materials es registren al cost, ja sigui aquest el d'adquisició o el de producció, net de la 

seva corresponent amortització acumulada i de les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Per als 

immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, s'inclou com a 

preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres que s'hagin meritat abans de la seva posada en 

condicions d'ús. Durant l'exercici no s'han activat imports per aquest concepte. S'amortitzen linealment en funció 

de la seva vida útil estimada, entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres 

construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 

 

Les millores, costos d'ampliació i modernització en béns que allarguen la vida útil dels esmentats actius són 

capitalitzades com a major import de l'immobilitzat material, amb el consegüent retiro comptable dels elements 

substituïts o renovats. Les despeses de manteniment i conservació, seguint el principi de meritació, es carreguen 

a resultats en el moment en què es produeixen. 

 

En el cas de baixes, retirs, o quan no s'espera obtenir beneficis o rendiments econòmics futurs dels elements de 

les immobilitzacions materials, el seu cost d'adquisició i la seva amortització acumulada s'eliminen dels registres 

comptables. El benefici o pèrdua resultant es porta a resultats. 

 

L'amortització de les immobilitzacions materials s'inicia a partir de la data de la seva posada en funcionament. 

 

L'Òrgan de govern de la Federació considera que el valor comptable dels actius no supera el valor recuperable 

dels mateixos, calculant aquest partint de l’explicat en el punt 4 c d'aquesta memòria.  

 

c)  Deteriorament del valor de l'immobilitzat material i intangible 

 

En la data de cada balanç de situació o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, la Federació revisa els 

imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per determinar si els esmentats actius han sofert una 

pèrdua de deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, el import recuperable de l'actiu es calcula per tal 

de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n'hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos 

d'efectiu per si mateix que siguin independents d'altres actius, es calcula el import recuperable de la unitat 

generadora d'efectiu a què pertany l'actiu. 

El import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor en ús. 
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d)  Criteri de qualificació de terrenys i construccions com a inversions immobiliàries 

 

Es classifiquen com a inversions immobiliàries els terrenys i construccions que es tenen per obtenir rendes i/o 

plusvàlues. Les normes de valoració que s'apliquen són les detallades en el punt 4.a d'aquesta memòria. 

 

 e)  Instruments financers 

 

i.  Actius financers. Es reconeixen en el balanç de situació quan es du a terme la seva adquisició i es 

registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els costos de l'operació. 

 ii. Passius financers. Els instruments financers emesos, incorreguts o assumits es classifiquen com passius 

financers sempre que d'acord amb la seva realitat econòmica suposin una obligació contractual de 

lliurar efectiu o un altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers. 

 

f)  Existències 

 

Les existències es valoren seguint el criteri de cost o mercat, el menor dels dos.  

 

g)  Ingressos i despeses 

 

La imputació d'ingressos i despeses s'efectua en funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos 

representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat d'ells 

(criteri de meritació). 

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i representen els imports a 

cobrar pels béns lliurats i els serveis deixats al marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, IVA i altres 

impostos relacionats amb les vendes. 

Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit al comprador tots els riscs i beneficis significatius 

inherents a la propietat dels béns. 

Els ingressos ordinaris associats a la prestació de serveis es reconeixen igualment fonament de dret el grau de 

realització de la prestació a la data del balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb 

fiabilitat. 

Els ingressos i les despeses financeres es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal 

pendent de cobrament o pagament, i el tipus d'interès efectiu aplicable.  

 

h)  Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions de caràcter reintegrable es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no 

reintegrables. 

 

i. Subvencions a l'explotació. S'abonen a resultats en el moment en el qual, després de la seva concessió, la 

Federació estima que s'han complert les condicions establertes en la mateixa i, per tant, no existeixen dubtes 

raonables sobre el seu cobrament, i s'imputen als resultats de manera que s'asseguri en cada període un adequada 

correlació comptable entre els ingressos derivats de la subvenció i les despeses subvencionades. 

 

ii. Subvencions, donacions i llegats rebudes per a l'establiment o estructura fixa de la Federació. Quan no són 

reintegrables, es classifiquen en el patrimoni net, per l'import concedit una vegada deduït l'efecte impositiu. Es 

procedeix al registre inicial, una vegada rebuda la comunicació de la seva concessió, en el moment que s'estima 

que no existeixen dubtes raonables sobre el compliment de les condicions establertes en les resolucions 

individuals de concessió. S'imputen com a ingrés de l'exercici en proporció amb la dotació a l'amortització 

efectuada per als actius finançats amb les mateixes, llevat que es tracti d'actius no depreciables, en el cas del qual 

s'imputen a l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o baixa en inventari dels mateixos. 

 

i)  Classificació de saldos entre corrent i no corrent 
 

En el balanç de situació adjunt, els actius i passius es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents 

comprenen aquells saldos que la Federació espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del  
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cicle normal d'explotació, aquells altres que no corresponguin amb aquesta classificació es consideren no 

corrents. 

 

j)  Impostos sobre beneficis 

 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta 

de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les deduccions que 

fiscalment són admissibles, més les variacions dels actius i passius per impostos diferits.  

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que s'identifiquen com aquells 

imports que es preveuen pagables o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i 

passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per 

deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Els esmentats imports es registren aplicant la diferència temporània o 

crèdit que correspongui el tipus de gravamen a què s'espera recuperar-los o a què liquidar-los. Per la seva part, 

els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporànies només es reconeixen en el cas que es 

consideri probable que l'entitat vagi a tenir en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los 

efectius i no procedeixin del reconeixement inicial (llevat d'en una combinació de negocis) d'altres actius i 

passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable. 

En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) per 

tal de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els 

resultats de les anàlisis realitzades. 

 

 
5. Immobilitzat 

 

5.1 Immobilitzat material 
 

Els moviments dels saldos inclosos en aquest epígraf han estat els següents (en euros):  
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Concepte Terrenys Construccions 

Instal·lacions 

tècniques i 

Maquinària 

Utillatge i 

Mobiliari 

Equips per 

procés 

d’informació 

Elements de 

transport 

Un altre 

immobilitzat 

Immobilitzat 

en curs i 

bestretes 

Total 

COST                   

Saldo inicial -- -- 370.122,03 17.071,85 35.346,20 -- 41.246,72 -- 463.786,80 

Altes -- -- -- -- 1.011,56 -- 3.975,00 -- 4.986,56 

Baixes -- -- -- -908,10 -6.283,76 -- -6.606,14 -- -13.798,00 

Traspassos -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Saldo final -- -- 370.122,03 16.163,75 30.074,00 -- 38.615,58 -- 454.975,36 

AMORTITZACIÓ                   

Saldo inicial -- -- -98.989,74 -11.167,03 -26.329,35 -- -38.432,34 -- -174.918,46 

Altes -- -- -22.623,90 -2.214,30 -3.387,27 -- -1.678,41 -- -29.903,88 

Baixes -- -- -- 908,10 6.283,76 -- 6.606,14 -- 13.798,00 

Traspassos -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Saldo final -- -- -121.613,64 -12.473,23 -23.432,86 -- -33.504,61 -- -191.024,34 

DETERIORAMENT DE 

VALOR 
                  

Saldo inicial -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Altes -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Baixes -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Saldo final -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

VALOR NET                   

Inicial -- -- 271.132,29 5.904,82 9.016,85 -- 2.814,38 -- 288.868,34 

Final -- -- 248.508,39 3.690,52 6.641,14 -- 5.110,97 -- 263.951,02 
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a)  Amortització 

 

L'amortització de les immobilitzacions materials s'inicien a partir de la data de la seva posada en 

funcionament. 

 

Les vides útils estimades són:  

 

Concepte Anys 

Construccions 

Instal·lacions tècniques 

50 

10 

Utillatge 10 

Mobiliari 6-7 

Equips per a processos d’informació 4 

Un altre immobilitzat 6-7 

 

b)  Subvencions, donacions i llegats 

 

Le explicacions al respecte es troben en la Nota 12 de la present memòria. 

 

5.2 Immobilitzat intangible 

 

Els moviments dels comptes inclosos en aquest apartat han estat els següents (en euros): 

 

Concepte Aplicacions informàtiques Total 

COST     

Saldo inicial 6.635,80 6.635,80 

Altes -- -- 

Baixes -- -- 

Traspassos -- -- 

Saldo final 6.635,80 6.635,80 

AMORTITZACIÓ     

Saldo inicial -1.112,15 -1.112,15 

Altes -1.506,45 -1.506,45 

Baixes -- -- 

Saldo final -2.618,60 -2.618,60 

DETERIORAMENT  
    

DE VALOR 

Saldo inicial -- -- 

Altes -- -- 

Baixes -- -- 

Saldo final -- -- 

VALOR NET     

Inicial 5.523,65 5.523,65 

Final 4.017,20 4.017,20 

 

a) Amortització 

 

L'amortització de les immobilitzacions intangibles s'inicien a partir de la data de la seva posada en 

funcionament. 
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Les vides útils estimades són: 

 

Concepte Anys 

Aplicacions informàtiques 4 

 

b) Subvencions, donacions y llegats 

 

Le explicacions al respecte es troben en la Nota 12 de la present memòria. 

 

 

6. Inversions immobiliàries 

 

Els moviments dels comptes inclosos en aquest apartat han estat els següents (en euros): 

 

Concepte Terreny Construccions Total 

COST      

Saldo inicial 13.677,23 35.278,29 48.955,52 

Altes -- -- -- 

Baixes -- -- -- 

Traspassos -- -- -- 

Saldo final 13.677,23 35.278,29 48.955,52 

AMORTITZACIÓ      

Saldo inicial -- -23.944,54 -23.944,54 

Altes -- -705,57 -705,57 

Baixes -- -- -- 

Saldo final -- -24.650,11 -24.650,11 

DETERIORAMENT  
    

DE VALOR  

Saldo inicial -- -- -- 

Altes -- -- -- 

Baixes -- -- -- 

Saldo final -- -- -- 

VALOR NET      

Inicial 13.677,23 11.333,75 25.010,98 

Final 13.677,23 10.628,18 24.305,41 

 

a) Detall de les Inversions Immobiliàries 

 

Immoble i Terreny Direcció 
Valor net 

comptable 2016 

Valor net 

comptable 2015 

Local  Gran Via de les Corts Catalanes 10.628,18 11.333,75 

Terreny (*) Gran Via de les Corts Catalanes 13.677,23 13.677,23 

Total 24.305,41 25.010,98 

 

- El 24 de maig de 2014, la Federació va llogar a un tercer el pis situat a la Gran Via de les Corts 

Catalanes - Local 1-2 , amb una durada prevista de cinc anys. A tots els efectes, el contracte de 

lloguer va entrar en vigor l'1 juny 2014. 
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(*)El terreny forma part del que es considera "sòl" del pis situat a la Gran Via de les Cort Catalanes, 

Local 1-2. 

 

b) Amortització 

 

Veure vides útils en la Nota 5.1 a) 

 

 

7. Béns del patrimoni cultural 

 

La Federació no disposa en el seu actiu de Béns del patrimoni cultural. 

 

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

 

8.1 Arrendaments financers 

 

La Federació no té contractes d’arrendaments financers vigents al tancament de l’exercici. 

 

8.2  Arrendaments operatius 

 

La Federació no té contractats arrendaments operatius no cancel·lables. 

 

Respecte a altres arrendaments operatius la Federació ha reconegut com despesa del exercici un import  

total de 851,82 euros (1.755,51 euros en el exercici anterior), corresponent a pagos mínims de los 

respectius contractes de arrendament operatiu. 

 

9.  Actius financers 

 

9.1 Consideracions generals 

 

Es detallen en els dos quadres inclosos a continuació en aquesta memòria les classes d'instruments 

financers definides per la Federació. 

 

9.2 Usuaris i altres deutors 

 

Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats Exercici Exercici anterior 

Clubs i associacions esportives 38.386,90 39.518,22 

Clubs de dubtós cobrament -22.385,64 -22.385,64 

Administracions públiques deutores per subvencions -- 19.900,00 

Total 16.001,26 37.032,58 

 

El apartat corresponent a Administracions públiques deutores esta formada per les subvencions atorgades 

i pendents de cobro al tancament de l’exercici, i es detallen seguidament: 

 

Administració o Entitat que atorga la subvenció 
Pendent de Cobrament 

Exercici 

Pendent de Cobrament 

Exercici anterior 

Consell Català de l’Esport -- -- 

Ajuntament de Barcelona -- -- 

Diputació de Barcelona -- -- 

Altres Organismes Oficials -- 2.000,00 

Generalitat de Catalunya -- 17.900,00 

HP Deutora per IVA -- -- 

Unió de Federacions Esportives -- -- 

Total -- 19.900,00 
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Actius financers 

 

                    

Class  Classes 

 

 

Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Instruments 

de patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits 

Derivats 

Altres 

Instruments 

de patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits Derivats i Altres 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Actius financers 

a cost 

amortitzat 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Inversions 

mantingudes 

fins al 

venciment 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

Préstecs i 

partides a 

cobrar 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16.001,26 37.032,58 16.001,26 37.032,58 

Actius 

disponibles pera 

la venda: 

- Valorats a 

valor raonable 

- Valorats a 

cost 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

-- 

Tresoreria -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 292.619,55 269.078,15 292.619,55 269.078,15 

Total -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 308.620,81 306.110,73 308.620,81 306.110,73 
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10. Passius financers 

 

 

 

             Classes 

 

 

Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Deutes amb 

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats 

Altres 

Deutes amb 

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats 

Altres 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Dèbits i partides a 

pagar 
 --        --        --        --        --        --        --        --        --        --       76.463,23       89.687,74 76.463,23       89.687,74 

 Passius a valor 

raonable amb 

canvis en pèrdues 

i guanys: 

 

- Mantinguts per 

negociar 

- D'altres 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

-- 

Derivats de 

cobertura 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Total --       --       --       --       --       --       --       --       --       --       76.463,23       89.687,74 76.463,23       89.687,74 
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Informació dels Actius i Passius financers 

 

a) Classificació per venciments 

 

Tots els actius i passius financers classificats en el actiu corrent del balanç venç durant el pròxim exercici. 

 

b) Garanties 

 

 La Federació no ha entregat garanties a tercers. 

 

 

11. Fons Propis 

 

a) Fons Social 

 

Els Fons Propis de la Federació estan integrats per els resultats obtinguts en anys anteriors i que varen ser 

objecte de la seva distribució amb Fons Social. 

 

El moviment del Fons Propis del any es el següent: 

 

Concepte Fons Social Resultat de l’exercici Total 

Saldo Inicial 255.713,93 -16.893,19 238.820,74 

Distribució del Resultat 2015 -16.893,19 16.893,19 -- 

Resultat de l’exercici 2016 -- 12.182,13 12.182,13 

Saldo Final 238.820,74 12.182,13 251.002,87 

 

 

12.  Subvencions, donacions i llegats 

 

La Federació ha rebut les següents subvencions a l’explotació i de capital: 

 

Exercici:  

 

Concepte de la subvenció, 

donació o llegat 

Administració o Entitat 

que atorga en cas de 

subvenció 

Import concedit 
Subvenció a 

l’explotació 

Subvenció de 

Capital 

Activitats de la pròpia 

Federació 

Consell Català de 

l’Esport  
89.500,00  89.500,00  -- 

Material Escacs 
Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya 
338,00 338,00 -- 

Campionat 

Intergeneracional 
Ajuntament de 

Barcelona 
1.000,00 1.000,00 -- 

Subvenció Ciutat de 

Barcelona 

Ajuntament de 

Barcelona 
12.000,00 12.000,00 -- 

Subvenció Garcia Ilundain 
Ajuntament de 

Barcelona 
2.000,00 2.000,00 -- 

Subvenció escola 

municipal d’escacs 

Ajuntament de 

Barcelona 
18.000,00 18.000,00 -- 

Subvencions de capital 

traspassades  
 -- -- 25.120,50 

 Total 122.838,00 122.838,00 25.120,50 

 

L’Ajuntament de Barcelona va atorgar un total de 18.000 euros per a l’Escola Municipal d’Escacs, dels 

que 10.000 euros s’han aprovisionat per cobrir les despeses d’aquesta activitat que tindran lloc durant el 

2017. 

 

 

Moviment de les subvencions de capital rebudes per la Federació: 
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Concepte 

Subvenció 

Administració que 

dona la subvenció 

Import 

concedit 

Any de la 

concessió 

Saldo 

inicial en 

el balanç 

Imputació 

a resultats 

del 

exercici 

Saldo final 

en el 

balanç 

Local 
Generalitat de 

Catalunya 
350.000,00 2011 261.291,00 22.585,50 238.705,50 

Taules 

escacs 

Unió de Federacions 

Esportives de 

Catalunya 

6.900,00 2011 2.242,50 1.035,00 1.207,50 

Programa 

informàtic 

Esportives de 

Catalunya 
3.000,00 2014 1.500,00 750,00 750,00 

Programa 

informàtic 

Esportives de 

Catalunya 
3.000,00 2015 2.250,00 750,00 1.500,00 

Total  --  267.283,50 25.120,50 242.163,00 

 

Amb data 22 de març 2011 el Consell Català de l’Esport notificà la resolució per la qual va concedir una 

subvenció per equipaments esportius per a l’actuació “Centre d’escacs” d’un principal de 350.000,00 

euros. Aquesta subvenció està imputada com a ingressos directament al patrimoni net i s’ha reconegut en 

el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb 

les despeses derivades de la pròpia subvenció. Aquest efecte s’imputa com a ingrés de l’exercici en 

proporció a la dotació a l‘amortització efectuada en aquest període. 

La finalitat de la subvenció es la reforma interior, compartiment i distribució de l’espai, interiorisme, 

instal·lacions i serveis, de la part del local A del Complex Fabra i Coats assignat per a l’actual Seu de la 

Federació Catalana d’Escacs.  

 

Exercici anterior: 

 

Concepte de la subvenció, 

donació o llegat 

Administració o Entitat 

que atorga en cas de 

subvenció 

Import concedit 
Subvenció a 

l’explotació 

Subvenció de 

Capital 

Activitats de la pròpia 

Federació 

Consell Català de 

l’Esport  
89.500,00  89.500,00  -- 

Campanya Escolar Diputació de Tarragona 2.000,00 2.000,00 -- 

Material Escacs 
Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya 
448,91 448,91 -- 

Campionat 

Intergeneracional 
Ajuntament de 

Barcelona 
1.000,00 1.000,00 -- 

Subvenció Ciutat de 

Barcelona 

Ajuntament de 

Barcelona 
12.000,00 12.000,00 -- 

Subvenció Garcia Ilundain 
Ajuntament de 

Barcelona 
2.000,00 2.000,00 -- 

Subvenció escola 

municipal d’escacs 

Ajuntament de 

Barcelona 
19.000,00 19.000,00 -- 

Subvencions de capital 

traspassades  
 -- -- 26.620,50 

 Total 125.948,91 125.948,91 26.620,50 

 

Moviment de les subvencions de capital rebudes per la Federació: 

 

Concepte 

Subvenció 

Administració que 

dona la subvenció 

Import 

concedit 

 

Any de la 

concessió 

Saldo 

inicial en 

el balanç 

Imputació 

a resultats 

del 

exercici 

Saldo final 

en el 

balanç 

Programa 

informàtic 

Unió de Federacions 

Esportives de 

Catalunya 

3.000,00 2008 -- -- -- 

Programa Unió de Federacions 3.000,00 2009 -- -- -- 
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informàtic Esportives de 

Catalunya 

Programa 

informàtic 

Unió de Federacions 

Esportives de 

Catalunya 

9.900,00 2011 -- -- -- 

Programa 

informàtic 

Unió de Federacions 

Esportives de 

Catalunya 

6.000,00 2012 1.500,00 1.500,00 -- 

Spin  Spin Vilanova 5.210,00 2011 -- -- -- 

Local 
Generalitat de 

Catalunya 
350.000,00 2011 283.876,50 22.585,50 261.291,00 

Taules 

escacs 

Unió de Federacions 

Esportives de 

Catalunya 

6.900,00 2011 3.277,50 1.035,00 2.242,50 

Programa 

informàtic 

Esportives de 

Catalunya 
3.000,00 2014 2.250,00 750,00 1.500,00 

Programa 

informàtic 

Esportives de 

Catalunya 
3.000,00 2015 -- 750,00 2.250,00 

Total  --  290.904,00 26.620,50 267.283,50 

 

 

13. Situació fiscal 

 

El Impost sobre Societats de l'exercici es calcula partint del resultat comptable, obtingut per l'aplicació de 

principis de comptabilitat generalment acceptats, que no necessàriament ha de coincidir amb el resultat 

fiscal, entès aquest com la base imposable de l'esmentat impost. No obstant la Federació va rebre durant 

el transcurs del exercici diferents ingressos per quotes dels associats y subvencions que va destinar per 

complert a la seva activitat inclosa en el seu objecte social, per lo que la obtenció d’aquest ingressos es 

deuen considerar com exempts de tributació en el Impost sobre Societats. 

 

a)  Exercicis oberts a inspecció  

 

D'acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les 

declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el 

termini de prescripció de quatre anys des de la presentació de cada declaració d'impostos. Al tancament 

de l'exercici, la Federació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals, pel motiu indicat, tots els 

impostos que li són aplicables dels últims quatre anys des de la presentació de cada impost. La Federació 

preveu, que en cas d'inspecció, no sorgeixin passius addicionals d'import significatiu. 

 

 

14 .  Ingressos i Despeses 

 

a)  Ajuts concedits i altres despeses  

 

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és el següent: 

 

Concepte Exercici Exercici anterior 

Desplaçament i Ajuts concedits per 

competicions 
46.667,00 53.052,00 

Quotes de federacions estatals 50.000,00 23.436,50 

Despeses de representació i desplaçament 6.647,48 10.447,84 

Total 103.314,48 86.936,34 

 

Dins de la partida de despeses de representació i desplaçament es troben les derivades del funcionament 

de l’òrgan de govern de la Federació incloent els responsables de les delegacions territorials.  

 

b)  Aprovisionament 

 

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és el següent: 
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Concepte Exercici Exercici anterior 

Compres de material destinat per la venta 3.600,97 2.584,20 

Variacions d’existències -- -2.029,27 

Total 3.600,97 554,93 

 

c)  Despeses de personal 

 

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és el següent: 

 

Concepte Exercici Exercici anterior 

Sous i Salaris 124.365,09 111.130,33 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 38.752,24 33.668,11 

Altres despeses socials 501,77 676,07 

Total 163.619,10 145.474,51 

 

d)  Ingressos per les activitats 

 

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és el següent: 

 

Concepte Exercici Exercici anterior 

Vendes material esportiu 6.771,44 3.616,15 

Llicencies i quotes 256.636,16 228.175,30 

Subvencions Oficials a l’explotació 122.838,00 125.948,91 

Total 386.245,60 357.740,36 

 

e)  Ingressos financers 

 

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és com segueix: 

 

Concepte Exercici Exercici anterior 

Altres ingressos financers 51,01 270,16 

Total 51,01 270,16 

 

f)  Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions de les activitats 

 

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és com segueix: 

 

Concepte Exercici Exercici anterior 

Variació provisió per a insolvències -- 397,63 

Total -- 397,63 

 

g) Altres resultats 

 

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és com segueix: 

 

Concepte Exercici Exercici anterior 

Altres ingressos 593,47 -234,50 

Total 593,47 -234,50 

 

 

15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

 

No hi ha aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos amb finalitats estatutàries diferents als esmentats 

en la Nota. 11 de Fons Propis. 
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16. Operacions amb parts vinculades 

 

No existeixen operacions amb parts vinculades. 

 

 

17. Altre informació 

 

a) Persones empleades 

 

El nombre mig de persones empleades en el curs de l'exercici, expressat per categories, i la distribució per 

sexes al terme de l'exercici del personal de la Federació, és tal com es detalla a continuació: 

 

Departament/ 

Concepte 

Número 

mitjà 

anual 

Empleats al tancament de 

l’exercici 

Empleats al tancament de 

l’exercici anterior 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Gerent 

Administració 

2,00 

3,00 

2 

2 

-- 

1 

2 

3 

2 

3 

-- 

1 

2 

4 

Total 5,00 4 1 5 5 1 6 

 

b) Acords que no figuren en balanç 

 

No hi ha acords de la Federació que no figurin en balanç i sobre els quals no s'hagi incorporat informació 

en cap altra nota de la memòria. 

 

Al tancament de l’exercici la Federació no té garanties cedides a tercers. 

 

c)  Fets posteriors al tancament 

 

Fins la data de formulació del Comptes Anuals no s’han produït fets posteriors que posin de manifest 

circumstàncies que ja existien en la data de tancament del exercici i que per la importància de la seva 

incidència econòmica deurien suposar ajustos en les Comptes Anuals o modificacions en la informació 

continguda en aquesta Memòria. 

 

Tampoc hi ha fets posteriors que demostrin condicions que no existien al tancament del exercici i que 

siguin de tal importància que requereixin informació en aquesta Memòria.   

 

d)  Informació sobre autoritzacions otorgades per l’autoritat corresponent que siguin 

necessàries para determinades actuacions 

 

No existeixen comunicacions per l’autoritat corresponent que siguin necessàries per determinades 

actuacions. 

 

e) Canvis en l’Òrgan de govern, direcció i representació 

 

Durant l’exercici 2016 no s’han produït canvis en l’Òrgan de govern. 

 

 

18. Informació segmentada 

 

a) Per categories de activitats i centres de treball i àrees geogràfiques 

 

Les principals activitats ordinàries de la Federació son las següents: 

 

Exercici:  

 

Concepte Catalunya Import 

Vendes material esportiu 6.771,44 6.771,44 

Llicencies i quotes 256.636,16 256.636,16 

Subvencions Oficials a l’explotació 122.838,00 122.838,00 
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Ingressos per competicions i altres activitats 192.482,67 192.482,67 

Ingressos per Arrendaments 9.000,00 9.000,00 

Total 587.728,27 587.728,27 

 

Exercici anterior: 

 

Concepte Catalunya Import 

Vendes material esportiu 3.616,15 3.616,15 

Llicencies i quotes 228.175,30 228.175,30 

Subvencions Oficials a l’explotació 125.948,91 125.948,91 

Ingressos per competicions i altres activitats 185.056,30 185.056,30 

Ingressos per Arrendaments 7.250,00 7.250,00 

Total 550.046,66 550.046,66 

 

 

19. Règim Pressupostari i anàlisis per funcions o Activitats 

 

La Federació ha elaborat un pressupost de les activitats que es desenvoluparan al llarg de l’any 2017. 

(Veure annex nº I) 

 

ANNEX  I 

 

 

Concepte DESPESES INGRESSOS

1. Clubs, Llicències i Quotes 54.500,00 € 241.800,00 €

Tornejos homologats amb avaluació FCE i FIDE 0,00 € 16.800,00 €

Quotes Clubs 0,00 € 40.000,00 €

Llicències 0,00 € 185.000,00 €

Canon FEDA (llicencies i avaluacions) 50.000,00 € 0,00 €

Assegurança 4.500,00 € 0,00 €

2. Subvencions 0,00 € 89.500,00 €

Subvenció Consell Català de l'Esport 0,00 € 89.500,00 €

3. Locals: Seu social a Sant Andreu i Pis Gran Via 8.350,00 € 9.000,00 €

Pis Gran Vía 3.850,00 € 9.000,00 €

Comunitat de Propietaris 2.100,00 € 0,00 €

Impost Bens Immobles 1.000,00 € 0,00 €

Assegurança 400,00 € 0,00 €

Lloguer local Gran Via                       350,00 € 9.000,00 €

Seu Social Sant Andreu 4.500,00 € 0,00 €

Lloguer 850,00 € 0,00 €

Neteja 3.000,00 € 0,00 €

Assegurança 650,00 € 0,00 €

PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS  -  2017
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4. Personal 147.000,00 € 0,00 €

Personal Administratiu FCE 147.000,00 € 0,00 €

5. Oficina 11.000,00 € 0,00 €

Telèfon i Fax 3.500,00 € 0,00 €

Reparacions i conservació 1.000,00 € 0,00 €

Material Informàtic 1.500,00 € 0,00 €

Manteniment Pàgina WEB 3.000,00 € 0,00 €

Material d'oficina 1.000,00 € 0,00 €

Impremta 500,00 € 0,00 €

Correos i comunicacions 500,00 € 0,00 €

6. Serveis Federatius 27.200,00 € 8.800,00 €

Comitès i departaments federatius 5.700,00 € 800,00 €

Comitè d'àrbitres 800,00 € 0,00 €

Comitè de Monitors 400,00 € 0,00 €

Formació Didàctica per docents 4.000,00 € 0,00 €

Retransmisions en Directe 500,00 € 800,00 €

Butlletí d'Escacs 2.500,00 € 0,00 €

Maquetació 2.200,00 € 0,00 €

Producció i Supervisió 300,00 € 0,00 €

Gestió de material i d'impressos 1.000,00 € 3.000,00 €

Escacs de base 18.000,00 € 5.000,00 €

Pla de formació 18.000,00 € 5.000,00 €

7. Competicions Generals 214.050,00 € 152.800,00 €

Competicions Àmbit Català 21.800,00 € 31.400,00 €

Lliga Catalana                         8.400,00 € 25.600,00 €

Copa Catalana                                               2.000,00 € 200,00 €

Festa Catalana 3.000,00 € 3.000,00 €

Campionat Català de Ràpides per Equips 900,00 € 2.600,00 €

Campionat Català de Ràpides Individuals 0,00 € 0,00 €

Campionat de Catalunya Individual Absolut 7.500,00 € 0,00 €

Competicions estatals 3.000,00 € 300,00 €

Ajuda participació Campionat d'Espanya de Clubs 800,00 € 0,00 €

Campionat d'Espanya de la Juventud 2.200,00 € 300,00 €

Escacs de base 94.000,00 € 81.000,00 €

Campionat Català de Menors Individual 28.000,00 € 28.000,00 €

Campionat Català per Equips d'edats 6.000,00 € 6.000,00 €

Campionat d'Espanya Individual d'edats 60.000,00 € 47.000,00 €

Escacs Femenins 6.700,00 € 2.400,00 €

Campionat Català Femení 4.200,00 € 1.200,00 €

Concentracions escacs femenins 1.000,00 € 100,00 €

Campionat de Parelles Mixtes 900,00 € 100,00 €

Intergeneracional 550,00 € 1.000,00 €

Campionat d'Espanya Femení 50,00 € 0,00 €

Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas 7.000,00 € 2.700,00 €

Torneig Escacs de Base 5.000,00 € 1.200,00 €

Torneig Internacional 2.000,00 € 1.500,00 €

Veterans 21.050,00 € 21.000,00 €

Campionat Català Individual de Veterans 21.000,00 € 21.000,00 €

Campionat d'Espanya de Veterans 50,00 € 0,00 €

Promoció internacional 60.500,00 € 14.000,00 €

Circuit Oberts Internacionals de Catalunya 12.000,00 € 0,00 €

Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit 30.000,00 € 0,00 €

Magistral Ciutat de Barcelona 18.500,00 € 14.000,00 €  
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8. Delegació de Barcelona 26.550,00 € 23.900,00 €

Competicions Generals 5.900,00 € 5.500,00 €

Copa Barcelona 3.400,00 € 3.000,00 €

Campionat Territorial de Barcelona 2.500,00 € 2.500,00 €

Activitats d'Escacs de base 19.800,00 € 18.000,00 €

Territorial de Barcelona de Menors 1.800,00 € 0,00 €

Escola Municipal d'Escacs de Barcelona 18.000,00 € 18.000,00 €

Competicions de Veterans 650,00 € 400,00 €

Campionat de Veterans de Barcelona 650,00 € 400,00 €

Organització i Representació 200,00 € 0,00 €

9. Delegació de Girona 12.000,00 € 3.900,00 €

Competicions generals 7.800,00 € 3.400,00 €

Copa Girona 500,00 € 650,00 €

Festa de Girona 3.000,00 € 1.350,00 €

Campionat Territorial de Girona Absolut 3.500,00 € 1.300,00 €

Campionat de Ràpides Individuals de Girona 550,00 € 100,00 €

Campionat de Girona d'Escacs Actius 250,00 € 0,00 €

Escacs de base 2.850,00 € 400,00 €

Campionat de Girona de menors Individual 1.500,00 € 400,00 €

Campionat de Girona de menors equips 350,00 € 0,00 €

Ajuda Escacs de Base 1.000,00 € 0,00 €

Escacs Femenins 350,00 € 50,00 €

Campionat Femení de Girona 350,00 € 50,00 €

Veterans 700,00 € 50,00 €

Campionat de Veterans de Girona 700,00 € 50,00 €

Organització i Representació 300,00 € 0,00 €

10. Delegació de Lleida 14.500,00 € 7.500,00 €

Competicions 6.700,00 € 5.200,00 €

Copa Catalana 550,00 € 1.000,00 €

Campionat Territorial Absolut 2.200,00 € 1.800,00 €

Obert Territorial de Lleida 2.200,00 € 1.300,00 €

Campionat Ràpides Individuals 450,00 € 300,00 €

Campionat Llampec per Equips 350,00 € 300,00 €

Campionat Llampec Individuals 350,00 € 500,00 €

Circuit d'Escacs Ràpids Lleida 600,00 € 0,00 €

Escacs de base 6.000,00 € 2.300,00 €

Campionat Individual d'Edats 900,00 € 600,00 €

Campionat per equips d'Edats 600,00 € 260,00 €

Pla de formació Escacs de Base - Grup Avançat 2.240,00 € 480,00 €

Pla de formació Escacs de Base - Grup Presencial 2.260,00 € 960,00 €

Altres 1.800,00 € 0,00 €

Festa de Lleida 850,00 € 0,00 €

Local i oficina 150,00 € 0,00 €

Organització i Representació 400,00 € 0,00 €

Magatzematge Material 400,00 € 0,00 €  
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11. Delegació de Tarragona 18.900,00 € 8.000,00 €

Local, oficina i serveis 700,00 € 0,00 €

Competicions generals 10.150,00 € 5.850,00 €

Copa Tarragona 550,00 € 550,00 €

Festa de Tarragona 1.100,00 € 500,00 €

Campionat Territorial Individual Absolut 2.700,00 € 1.800,00 €

Memorial Calbet 4.200,00 € 2.000,00 €

Open Terres del Sur 1.000,00 € 1.000,00 €

Campionat de Ràpides Individuals 300,00 €

Circuits de ràpides d'estiu 300,00 €

Escacs de base 5.950,00 € 1.950,00 €

Campionat de Tarragona Individual d'Edats 2.000,00 € 600,00 €

Campionat de Tarragona per equips d'Edats 400,00 € 100,00 €

Campionat Sub12 de Promoció 150,00 € 150,00 €

Altres competicions d'escacs base 400,00 € 100,00 €

Campus Escacs Base 3.000,00 € 1.000,00 €

Escacs Femenins 0,00 € 0,00 €

Campionat Femení de Tarragona 0,00 € 0,00 €

Veterans 800,00 € 200,00 €

Campionat de Veterans de Tarragona 800,00 € 200,00 €

Despeses de representació 1.100,00 € 0,00 €

Varis 200,00 € 0,00 €

12. Altres 12.350,00 € 7.200,00 €

Bancs 500,00 € 0,00 €

Auditoria Comptable 5.000,00 € 0,00 €

Assessoria Fiscal 500,00 € 0,00 €

Organització i Representació 3.000,00 € 0,00 €

Desplaçaments Generals 2.000,00 € 0,00 €

Organització Assemblees 350,00 € 0,00 €

Extraordinaris 0,00 € 7.200,00 €

Varis 1.000,00 € 0,00 €

13. Amortitzacions 32.000,00 € 26.000,00 €

TOTAL 578.400,00 € 578.400,00 €

Llicència Sènior  34,20 €

Llicencia (+65 anys) i Sub-16    21,30 €

Llicència de Sub-14 8,80 €

Llicència de Sub-10 4,60 €

Club 183,80 €

Llicències àrbitres INT i FIDE (àmbit estatal) 90,00 €

Llicències àrbitres N + (F) (àmbit estatal) 90,00 €

Llicències àrbitres C + (F) (àmbit estatal) 90,00 €

Llicències àrbitres C + (F) que renuncien a la llicència Fide (autonòmic) 33,40 €

Llicències àrbitres C (autonòmic) 33,40 €

Llicències àrbitres (SUPORT) (autonòmic) 33,40 €

Llicències Monitors // entrenadors 33,40 €

PREUS

 
 

 

 

20. Conciliació del Pressupost d’explotació del compte de pèrdues i guanys 

 

La Federació ha confeccionat un quadre que mostra les diferències entre el pressupost per a l’exercici 

2015 i els resultats obtinguts en aquest, determinant així les desviacions generades. (Veure annex nº II) 

 

ANNEX  II 
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Concepte pressupostat gastat
% 

actuació
pressupostat ingressat

% 

actuació

1.Clubs, Llicències i Quotes 54.500,00 € 54.595,83 € 100,18% 230.600,00 € 239.701,16 € 103,95%

          Tornejos homologats                                                   16.600,00 € 18.867,26 €

          Quotes Clubs                                                         40.000,00 € 39.363,80 €

          Llicències                                                              174.000,00 € 181.470,10 €

          Canon FEDA                                                              50.000,00 € 50.000,00 €

          Assegurança                                                             4.500,00 € 4.595,83 €

2.Subvencions 89.500,00 € 89.500,00 € 100,00%

          Subvenció Consell Català de l'Esport                                                   89.500,00 € 89.500,00 €

          Subvenció UFEC                                              

3.Locals: Seu social a Sant Andreu i pis Gran Via 8.800,00 € 8.693,11 € 98,79% 9.000,00 € 9.000,00 € 100,00%

    Pis Gran Via 4.250,00 € 4.214,22 € 9.000,00 € 9.000,00 €

          Comunitat de Propietaris                                      2.400,00 € 2.450,00 €

          Impost Bens Immobles                                          1.000,00 € 1.042,30 €

          Assegurança                                                   400,00 € 361,92 €

          Lloguer local Gran Via                       450,00 € 360,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €

    Seu Social Sant Andreu 4.550,00 € 4.478,89 €

          Lloguer 900,00 € 851,82 €

          Neteja                                                        3.000,00 € 2.987,48 €

          Assegurança                                                   650,00 € 639,59 €

4.Personal 146.000,00 € 147.407,84 € 100,96%

          Personal Administratiu FCE                                                           146.000,00 € 147.407,84 €

5.Oficina 11.000,00 € 14.418,97 € 131,08%

          Telèfon i Fax                                                 3.500,00 € 3.286,29 €

          Reparacions i conservació                                     1.000,00 € 602,36 €

          Material Informàtic                                           1.500,00 € 2.431,06 €

          Manteniment Pàgina WEB                                        3.000,00 € 7.348,41 €

          Material d'oficina                                            1.000,00 € 415,93 €

          Impremta                                                      500,00 €

          Correos i comunicacions                                                 500,00 € 334,92 €  
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6.Serveis Federatius 31.050,00 € 39.978,12 € 128,75% 9.300,00 € 18.752,65 € 201,64%

Comitès i departaments federatius 6.200,00 € 11.968,18 € 1.200,00 € 6.689,34 €

            Comitè d'àrbitres                                                       800,00 € 574,90 €

            Cursos d'àrbitres                                                       0,00 € 3.342,59 € 2.335,00 €

            Comitè de monitors 400,00 €

            Cursos de Tècnic Nivell I Bloc Específic 1.836,03 € 4.104,34 €

            Formació i didactica per docents 4.500,00 € 5.044,32 €

                 Catalunya 5.044,32 €

                 Tarragona

            Retransmisions en Directe 500,00 € 1.170,34 € 1.200,00 € 250,00 €

            Curs de retransmisions en directe

Serveis documentals                                                   10,00 €

Butlletí d'Escacs                                                    5.850,00 € 2.454,03 € 100,00 €

          Subscriptors                           

          Venda                                                        100,00 €

          Impressió i Tramesa                                                    3.500,00 €

          Maquetació                                                    2.200,00 € 2.173,03 €

          Producció i Supervisió                                        150,00 € 281,00 €

          Ingressos per publicitat

Gestió de material i d'impressos 1.000,00 € 3.600,97 € 3.000,00 € 6.771,44 €

Escacs de base                                                       18.000,00 € 21.954,94 € 5.000,00 € 5.281,87 €

          Pla de formació 18.000,00 € 21.954,94 € 5.000,00 € 5.281,87 €  
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7.Competicions Generals 197.400,00 € 231.737,54 € 117,39% 138.200,00 € 174.854,21 € 126,52%

Competicions Àmbit Català 24.400,00 € 25.113,52 € 29.800,00 € 33.364,80 €

          Lliga Catalana                         8.000,00 € 8.356,94 € 24.500,00 € 25.644,60 €

          Copa Catalana                                               2.000,00 € 2.770,69 € 230,00 €

          Festa Catalana                                              5.000,00 € 5.644,64 € 1.300,00 € 4.880,20 €

          Campionat Català de Ràpides per Equips                             1.400,00 € 815,74 € 4.000,00 € 2.610,00 €

          Campionat Català de Ràpides Individuals                

          Campionat de Catalunya Individual Absolut                   8.000,00 € 7.525,51 €

Competicions estatals 3.100,00 € 2.589,15 € 0,00 € 338,00 €

          Subvenció FEDA per competicions              

          Ajuda participació Campionat d'Espanya Absolut

          Ajuda participació Campionat d'Espanya de Clubs 800,00 € 400,00 €

          Organització i participació fora de Catalunya

          Campionat d'Espanya de la Juventud 2.300,00 € 2.189,15 € 338,00 €

Escacs de base                                                       84.000,00 € 95.948,10 € 72.000,00 € 86.659,41 €

          Campionat Català de Menors Individual                       33.000,00 € 27.665,80 € 30.000,00 € 27.303,95 €

          Campionat Català per Equips d'edats                          6.000,00 € 6.387,60 € 6.000,00 € 12.570,56 €

          Campionat d'Espanya Individual d'edats                      45.000,00 € 61.894,70 € 36.000,00 € 46.784,90 €

Escacs Femenins                                                         6.400,00 € 7.620,39 € 2.400,00 € 3.771,50 €

          Campionat Català Femení                 4.200,00 € 4.329,65 € 1.200,00 € 1.601,00 €

          Pla de formació dels escacs femenins 700,00 € 2.263,98 € 100,00 € 917,50 €

          Campionat de Parelles Mixtes 900,00 € 875,81 € 100,00 € 156,00 €

          Intergeneracional                        600,00 € 101,95 € 1.000,00 € 1.000,00 €

          Campionat d'Espanya Femení       49,00 € 97,00 €

Veterans 22.500,00 € 21.282,52 € 22.000,00 € 21.785,50 €

         Campionat Català Individual de Veterans                            22.000,00 € 20.848,52 € 22.000,00 € 21.785,50 €

         Campionat d'Espanya de Veterans 500,00 € 434,00 €

Torneigs homologats 0,00 € 16.935,00 € 0,00 € 16.935,00 €

          Àrbitres de torneigs homologats 0,00 € 16.935,00 € 16.935,00 €

Promoció internacional 57.000,00 € 62.248,86 € 12.000,00 € 12.000,00 €

          Circuit Oberts Internacionals de Catalunya                 12.000,00 € 12.356,81 €

          Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit 30.000,00 € 29.732,00 €

          Torneig Internacional Ciutat de Barcelona 15.000,00 € 20.160,05 € 12.000,00 € 12.000,00 €  
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8. Delegació de Barcelona 34.350,00 € 28.744,98 € 83,68% 29.100,00 € 30.129,00 € 103,54%

Competicions general de Barcelona 12.900,00 € 12.336,74 € 10.200,00 € 10.993,00 €

          Copa Catalana Territorial de Barcelona 3.400,00 € 3.417,18 € 3.000,00 € 3.000,00 €

          Campionat Territorial de Barcelona 2.500,00 € 1.496,83 € 2.500,00 € 2.175,00 €

          Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas 7.000,00 € 7.422,73 € 4.700,00 € 5.818,00 €

                     Torneig Escacs de Base 5.000,00 € 5.846,87 € 1.200,00 € 2.618,00 €

                     Torneig Internacional 2.000,00 € 1.575,86 € 1.500,00 € 1.200,00 €

                     Subvenció Ajuntament Barcelona 2.000,00 € 2.000,00 €

 Activitats d'Escacs de base                                                       20.600,00 € 16.267,90 € 18.300,00 € 18.386,00 €

          Territorial de Barcelona de Menors 2.600,00 € 1.758,00 € 300,00 € 386,00 €

          Escola Municipal d'Escacs de Barcelona 18.000,00 € 14.509,90 € 18.000,00 € 18.000,00 €

Competicions de Veterans 650,00 € 140,34 € 600,00 € 750,00 €

          Campionat de Veterans de Barcelona 650,00 € 140,34 € 600,00 € 750,00 €

Organització i Representació 200,00 €

9. Delegació de Girona 12.000,00 € 14.891,20 € 124,09% 3.900,00 € 8.832,00 € 226,46%

Competicions generals

          Copa Girona                                             500,00 € 688,00 € 650,00 € 525,00 €

          Festa de Girona                           3.000,00 € 2.158,00 € 1.350,00 € 1.117,00 €

          Campionat Territorial de Girona Absolut 3.500,00 € 3.481,91 € 1.300,00 € 1.345,00 €

          Campionat de Ràpides Individuals de Girona 550,00 € 484,78 € 100,00 €

          Campionat de Girona d'Escacs Actius 250,00 € 3.988,90 € 4.695,00 €

Escacs de base                                                      

          Campionat de Girona de menors Individual                       1.500,00 € 2.548,13 € 400,00 € 965,00 €

          Campionat de Girona de menors equips 350,00 €

          Pla de formació Escacs de Base                                1.000,00 € 5,00 €

Escacs Femenins                                                        

          Campionat Femení de Girona 350,00 € 50,00 €

Veterans

          Campionat de Veterans de Girona                         700,00 € 663,53 € 50,00 € 180,00 €

Organització i Representació                                            300,00 € 877,95 €  
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10. Delegació de Lleida 18.000,00 € 12.966,85 € 72,04% 11.000,00 € 6.042,00 € 54,93%

Competicions

          Copa Lleida 550,00 € 497,74 € 750,00 € 875,00 €

          Campionat Territorial de Lleida Absolut 1.900,00 € 2.027,64 € 1.050,00 € 1.513,00 €

         Obert Territorial de Lleida 1.900,00 € 2.106,21 € 1.050,00 € 789,00 €

          Campionat d'Escacs Actius de Lleida 450,00 € 365,00 € 500,00 € 150,00 €

          Campionat de Lleida de Ràpides per Equips                             350,00 € 167,13 € 300,00 € 165,00 €

          Campionat de Ràpides Individuals de Lleida        350,00 € 507,57 € 500,00 € 285,00 €

          Campionat Femení de Lleida 450,00 € 75,00 €

          Campionat de Veterans de Lleida 50,00 € 120,00 €

Escacs de base                                                      

          Campionat de Lleida Individual d'Edats                       1.800,00 € 873,96 € 720,00 € 792,00 €

          Campionat de Lleida per equips d'Edats                          600,00 € 650,61 € 100,00 € 170,00 €

          Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP avançat                 1.500,00 € 2.287,43 € 480,00 € 475,00 €

          Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP presencial                    2.100,00 € 2.412,48 € 1.600,00 € 320,00 €

Altres

          Festa de Lleida 4.050,00 € 739,99 € 3.755,00 € 508,00 €

          Torneig solidari de Nadal de la delegació de Lleida 250,00 €

          Local i oficina 400,00 €

          Organització i representació 500,00 € 28,59 €

          Material Escacs 400,00 €

          Magatzenament Material 400,00 € 302,50 €  
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11. Delegació de Tarragona 17.900,00 € 20.190,69 € 112,80% 7.000,00 € 10.917,25 € 155,96%

Local, oficina i serveis 700,00 € 855,83 €

Competicions generals

          Copa Tarragona 550,00 € 1.111,46 € 550,00 € 1.390,00 €

          Festa de Tarragona 1.100,00 € 931,69 € 500,00 € 255,00 €

          Campionat Territorial de Tarragona Individual Absolut 2.700,00 € 3.008,80 € 1.800,00 € 1.912,00 €

          Memorial Calbet 4.200,00 € 3.942,69 € 2.000,00 € 2.395,25 €

          Campionat de Ràpides Individuals de Tarragona             300,00 € 199,70 € 0,00 €

          Circuit de ràpides d'estiu 300,00 € 101,85 €

Escacs de base                                                      

          Campionat de Tarragona Individual d'Edats                       2.000,00 € 1.725,45 € 600,00 € 865,00 €

          Campionat de Tarragona per equips d'Edats                          400,00 € 100,00 €

          Campionat Sub12 Promoció 150,00 € 509,41 € 150,00 €

          Altres competicions d'escacs base 400,00 € 689,72 € 100,00 €

          Pla de formació Escacs de Base                                3.000,00 € 4.512,57 € 1.000,00 € 3.820,00 €

Escacs Femenins                                                        

          Campionat Femení de Tarragona

Veterans

          Campionat de Veterans de Tarragona 800,00 € 780,40 € 200,00 € 280,00 €

Despeses de representació                1.100,00 € 1.805,37 €

Varis                                              200,00 € 15,75 €

12. Altres 15.400,00 € 13.053,49 € 84,76% 24.800,00 € 18.127,88 € 73,10%

          Bancs                                                                   1.000,00 € 549,26 € 51,01 €

          Auditoria Comptable                                                     5.300,00 € 5.576,54 €

          Assessoria Fiscal 1.500,00 € 326,70 €

          Organització i Representació                                            4.000,00 € 2.544,82 €

          Desplaçaments Generals                                                  3.000,00 € 1.390,75 €

          Varis                                                   1.661,51 €

          Organització Assemblees 600,00 € 446,51 €

          Extraordinaris 557,40 € 24.800,00 € 18.076,87 €

          Sancions administratives  
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13. Amortitzacions 32.000,00 € 32.115,90 € 100,36% 26.000,00 € 25.120,50 € 96,62%

          Amortització immovilitzat intangible 1.506,45 €

          Amortització immovilitzat immaterial 5.065,68 €

          Amortització immovilitzat immaterial Sant Andreu 24.838,20 €

          Amortització de les inversions immobiliaries 705,57 €

          Dotació per a clubs de dubtòs cobrament

          Subvencions de capital aplicades a l'exercici 1.500,00 €

          Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici 23.620,50 €

          Donacións de capital aplicades a l'exercici

TOTAL 578.400,00 € 618.794,52 € 106,98% 578.400,00 € 630.976,65 € 109,09%
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Membres de la Junta Directiva firmants 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

Antoni Ayza Casamitjana  José Claudi Viñas Racionero Josep Mª Camell Jané  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Barcelona, a 28 de febrer de 2017 


