FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2020
___________________
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 obtinguts dels registres comptables i s'han presentat de manera que mostren la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la F. Els comptes anuals es sotmetran per a
la seva aprovació a l’Assemblea General de Clubs i es preveu que seran aprovats 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 2019 i 2020 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 i el compte de Resultats 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 ni en el compte de Pèrdues i Guanys 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 produït correccions d’errors de exercicis anteriors durant aquest exercici, que hagin originat ajustos en
l´obertura.

3.

Aplicació de resultats

La proposta d’aplicació del resultat que fa l’òrgan de govern és la següent (en euros):
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici (pèrdues)
Total
Aplicació a
A Fons Social
Total aplicació

Exercici actual
11.274,99
11.274,99
Exercici actual
11.274,99
11.274,99
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4.

Normes de registre i valoració

a)

Immobilitzat intangible

L’immobilitzat intangible es reconeix inicialment pel seu cost d’adquisició (incloent impostos indirectes no
recuperables) i, amb posterioritat, 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 si ni haguessin.
(Els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida i, per tant han de ser objecte d'amortització
sistemàtica en el període durant el qual es preveu, raonablement, que els beneficis econòmics inherents a l'actiu
produeixin rendiments per a la Federació. Quan la vida útil d'aquests actius no es pugui estimar de manera fiable
s'amortitzaran en un termini de deu anys, sense perjudici dels terminis establerts en les normes particulars sobre
l'immobilitzat intangible. En tot cas, almenys anualment, s'ha d'analitzar si hi ha indicis de deteriorament de
valor, si escau, comprovar el seu eventual 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.

Projectes de desenvolupament, si es realitzen amb mitjans propis, es valoren al cost de producció que
comprenen tots els costs directament atribuïbles i que son necessaris para crear i preparar l’actiu, para
que aquest pugui operar de la forma prevista. Es comencen a amortitzar a partir de la data de
finalització del projecte.

ii.

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 (incloent impostos indirectes no recuperables), 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.
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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.
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.b d'aquesta memòria.
e)

Instruments financers

i.
ii.

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.
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 al preu d’adquisició, essent aquest el import facturat pel proveïdor, deduïts
descomptes i els interessos incorporats al nominal dels dèbits més les despeses addicionals para que les
existències es trobin ubicades para la seva venta: transports, aranzels, assegurances i altres atribuïbles a
l’adquisició. Els impostos indirectes que graven les existències tan sols s’incorporen al preu d’adquisició quan
no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública.
Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d’adquisició s’efectuen les oportunes
correccions valoratives reconeixent-les com una despesa en el compte de pèrdues i guanys. Si deixen d’existir les
circumstàncies que van causar la correcció del valor de les existències, el import de la correcció és objecte de
reversió reconeixent-ho com un ingrés en el compte de pèrdues i guanys.
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 segons 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.

6

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2020
___________________
i.

ii.

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.
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
deteriorables, 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
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.
La Federació es una entitat sense ànim de lucre acollida a el règim fiscal Titol II. Lley 49/2002.
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5.

Immobilitzat

5.1

Immobilitzat material

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

Concepte

Instal·lacions tècniques,
altres instal·lacions i
Utillatge

Equips per procés
d’informació

Mobiliari

Altre immobilitzat

Total

COST
Saldo inicial

373.507,27

16.163,75

30.985,30

46.881,39

467.537,71

Altes

--

--

1.259,59

7.740,00

8.999,59

Baixes

--

--

--

--

--

373.507,27

16.163,75

32.244,89

54.621,39

476.537,30

-177.157,48

-16.163,75

-25.543,56

-32.705,61

-251.570,40

-16.785,72

--

-2.307,08

-5.761,88

-24.854,64

--

--

--

--

--

-193.943,20

-16.163,75

-27.850,64

-38.467,49

-276.425,08

Saldo inicial

--

--

--

--

--

Altes

--

--

--

--

--

Baixes

--

--

--

--

--

Saldo final

--

--

--

--

--

Inicial

196.349,79

--

5.441,74

14.175,78

215.967,31

Final

179.564,07

--

4.394,25

16.153,90

200.112,22

Saldo final
AMORTITZACIÓ
Saldo inicial
Altes
Baixes
Saldo final
DETERIORAMENT DE VALOR

VALOR NET
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Exercici anterior

Concepte

Instal·lacions tècniques,
altres instal·lacions i
Utillatge

Equips per procés
d’informació

Mobiliari

Altre immobilitzat

Total

COST
Saldo inicial
Altes
Baixes
Saldo final

373.507,27

16.163,75

30.267,36

51.474,43

471.412,81

--

--

2.065,52

3.208,16

5.273,68

--

--

-1.347,58

-7.801,20

-9.148,78

373.507,27

16.163,75

30.985,30

46.881,39

467.537,71

-160.371,76

-16.157,70

-24.192,58

-34.323,72

-235.045,76

-16.785,72

-6,05

-2.698,56

-6.183,09

-30.979,77

AMORTITZACIÓ
Saldo inicial
Altes
Baixes

--

--

1.347,58

7.801,20

5.175,20

-177.157,48

-16.163,75

-25.543,56

-32.705,61

-251.570,40

Saldo inicial

--

--

--

-200,00

-200,00

Altes

--

--

--

--

--

Baixes

--

--

--

200,00

200,00

Saldo final

--

--

--

--

--

Inicial

213.135,51

6,05

6.074,78

16.950,71

236.167,05

Final

196.349,79

--

5.441,74

14.175,78

215.967,31

Saldo final
DETERIORAMENT DE VALOR

VALOR NET
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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
Instal·lacions tècniques
Utillatge
Mobiliari
Equips per a processos d’informació
Altre immobilitzat
b)

Anys
10
10
6-7
4
6-7

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):
Exercici

Concepte

Projecte desenvolupament

Aplicacions
informàtiques

Total

COST
Saldo inicial
Altes
Baixes

20.668,91
--

12.075,80
6.742,42

32.744,71
6.742,42

-5.929,00

--

-5.929,00

Saldo final

14.739,91

18.818,22

33.558,18

Saldo inicial
Altes
Baixes

-1.004,30
-3.684,98
--

-5.021,50
-1.512,50
--

-6.025,80
-5.197,48
--

Saldo final

-4.689,28

-6.534,00

-11.223,28

Saldo inicial

--

--

--

Altes

--

--

--

Baixes

--

--

--

Saldo final

--

--

--

Inicial

19.664,61

7.054,30

26.718,91

Final

10.050,63

12.284,22

22.334,85

AMORTITZACIÓ

DETERIORAMENT DE
VALOR

VALOR NET

10

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2020
___________________
Exercici anterior

Concepte

Projecte desenvolupament

Aplicacions
informàtiques

Total

COST
Saldo inicial
Altes
Baixes

14.739,91
5.929,00
--

12.075,80
0,00
--

26.815,71
5.929,00
--

Saldo final

20.668,91

12.075,80

32.744,71

Saldo inicial
Altes
Baixes

-614,16
-1.004,30
614,16

-5.637,09
-615,59

-6.251,25
-1.004,30
--

Saldo final

-1.004,30

-5.021,50

-6.025,80

Saldo inicial

--

--

--

Altes

--

--

--

Baixes

--

--

--

Saldo final

--

--

--

Inicial

14.125,75

6.438,71

20.564,46

Final

19.664,61

7.054,30

26.718,91

AMORTITZACIÓ

DETERIORAMENT DE
VALOR

VALOR NET

a)

Amortització

L'amortització de les immobilitzacions intangibles s'inicien a partir de la data de la seva posada en
funcionament.
Les vides útils estimades són:
Concepte
Projectes desenvolupament
Aplicacions informàtiques
b)

Anys
4
4

Subvencions, donacions y llegats

Le explicacions al respecte es troben en la Nota 12 de la present memòria.
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6.

Inversions immobiliàries

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

Terreny

Construccions

Total

COST
13.677,23

35.278,29

48.955,52

Altes

--

--

--

Baixes

--

--

--

13.677,23

35.278,29

48.955,52

Saldo inicial

--

Altes

--

-26.766,82
-705,57

-26.766,82
-705,57

Baixes

--

--

--

Saldo final

--

-27.472,39

-27.472,39

Saldo inicial

--

--

--

Altes

--

--

--

Baixes
Saldo final
VALOR NET
Inicial
Final

--

--

--

--

--

--

13.677,23
13.677,23

8.511,47
7.805,90

22.188,70
21.483,13

Saldo inicial

Saldo final
AMORTITZACIÓ

DETERIORAMENT DE VALOR

Exercici anterior
Concepte

Terreny

Construccions

Total

COST
13.677,23

35.278,29

48.955,52

Altes

--

--

--

Baixes

--

--

--

13.677,23

35.278,29

48.955,52

Saldo inicial

--

-26.061,25

-26.061,25

Altes

--

-705,57

-705,57

Baixes

--

--

--

Saldo final

--

-26.766,82

-26.766,82

Saldo inicial

--

--

--

Altes

--

--

--

Baixes
Saldo final
VALOR NET
Inicial
Final

--

--

--

--

--

--

13.677,23
13.677,23

9.217,04
8.511,47

22.894,27
22.188,70

Saldo inicial

Saldo final
AMORTITZACIÓ

DETERIORAMENT DE VALOR
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a)

Detall de les Inversions Immobiliàries

Immoble i Terreny
Local
Terreny
Total

Direcció
Gran Via de les Corts Catalanes
Gran Via de les Corts Catalanes

Valor net comptable
2020
7.805,90
13.677,23
21.483,13

Valor net comptable
2019
8.511,47
13.677,23
22.188,70

El local es destina a l’arrendament.
La informació dels ingressos i les despeses relacionades amb la inversió immobiliària és tal com segueix:

Immoble
Gran Via de les Corts Catalanes
Total

Exercici
Despeses directes
Ingressos
suportades
12.000,00
2.185,42
12.000,00
2.185,42

Exercici anterior
Despeses directes
Ingressos
suportades
10.750,00
2.780,28
10.750,00
2.780,28

Dins de les despeses directes, s’inclou l’amortització del immoble.
b)

Amortització

L'amortització de les inversions immobiliàries s'inicien a partir de la data de la seva posada en
funcionament.
Les vides útils estimades són:
Concepte
Terrenys
Construccions

7.

Anys
50

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

Arrendaments operatius
La informació dels arrendaments operatius ens els que la Federació és l’arrendador, es pot veure en la
Nota 6 apartat a) d’aquesta memòria.
Les quotes d’arrendament operatiu (o el cànon social) reconegut com a despesa de l’exercici ens els que
la Federació és arrendatari ascendeixen a 892,54 euros (885,47 euros a l’exercici anterior).
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9.

Actius financers

9.1

Consideracions generals

A continuació s’especifiquen alguns detalls relacionats amb els actius financers definits per la Federació:
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats
Clubs i associacions esportives
Clubs de dubtós cobrament
Altres deutors
Actius per impost corrent
Altres crèdits amb les Administracions públiques deutores
per subvencions
Altres crèdits amb les Administracions públiques deutores
Total

Exercici
30.474,13
-4.037,85
1.210,00
--

Exercici anterior
23.354,39
-3.611,00
1.210,00
--

26.996,00

37.425,00

-54.642,28

-0,40
58.377,99

L’apartat corresponent a Administracions públiques deutores esta format per les subvencions atorgades i
pendents de cobrament al tancament de l’exercici, i es detallen seguidament:
Administració o Entitat que atorga la subvenció

Pendent de Cobrament
Exercici

Consell Català de l’Esport (Generalitat de
Catalunya)
Total

Pendent de Cobrament
Exercici anterior

26.996,00

37.425,00

26.996,00

37.425,00

Tots els actius financers classificats en el actiu corrent del balanç vencen durant el pròxim exercici.
9.2

Empreses del grup, multigrup i associades

No existeixen operacions amb empreses del grup, multigrup i associades.

10.

Passius financers

La Federació no ha entregat garanties a tercers.
Tots els passius financers classificats en el passiu corrent del balanç vencen durant el pròxim exercici.

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.
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El moviment del Fons Propis del any es el següent:
Concepte
Saldo inicial 2018
Distribució del Resultat 2017
Resultat de l’exercici 2018
Saldo Final 2018
Saldo inicial 2019
Distribució del Resultat 2018
Resultat de l’exercici 2019
Saldo Final 2019
Distribució del Resultat 2019
Resultat de l’exercici 2020
Saldo Final 2020

12.

Fons Social
251.002,87
-7.493,38
-243.509,49
243.509,49
-22.822,83
-228.259,51
-18.120,25
-210.139,26

Resultat de l’exercici
-7.493,38
7.493,38
-22.822,83
-22.822,83
-22.822,83
22.822,83
-18.120,25
-18.120,25
18.180,25
11.274,99
11.274,99

Total
243.509,49
--22.822,83
220.686,66
220.686,66
--18.120,25
210.139,26
-11.274,99
221.414,25

Subvencions, donacions i llegats

La Federació ha rebut les següents subvencions a l’explotació i de capital:
Exercici:
Administració o Entitat
que atorga en cas de
Import concedit
subvenció
Activitats de la pròpia
Consell Català de
140.580,00
Federació
l’Esport
Campionat Inter
Ajuntament de
1.000,00
generacional
Barcelona
Subvenció Ciutat de
Ajuntament de
14.000,00
Barcelona
Barcelona
Ajuntament de
Subvenció Garcia Ilundain
3.000,00
Barcelona
Subvenció escola
Ajuntament de
19.500,00
municipal d’escacs
Barcelona
Donacions d’empreses per
Diferents entitats
16.187,13
a competicions
Subvencions de capital
*
-traspassades *
Total
194.267,13
* Veure detall més avall.
Concepte de la subvenció,
donació o llegat

Subvenció a
l’explotació

Subvenció
de Capital

140.580,00

--

1.000,00

--

14.000,00

--

3.000,00

--

19.500,00

--

16.187,13

--

--

14.957,24

194.267,13

14.957,24

A continuació es detall el moviment de l’exercici de les subvencions de capital * rebudes en exercicis
anteriors per la Federació:

Concepte
Subvenció

Administració que
dona la subvenció

Local

Generalitat de
Catalunya

Total

Import
concedit

Any de la
concessió

Saldo
inicial en el
balanç
exercici

Imputació
a resultats
del exercici

Saldo final
en el
balanç
exercici

2011

181.428,17

14.957,24

166.470,92

181.428,17

14.957,24

166.470,92

350.000,00
--

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 es va imputar com a ingressos directament al patrimoni net i s’ha anat
reconeixent en el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma
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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 va ser 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:
Administració o Entitat
que atorga en cas de
Import concedit
subvenció
Activitats de la pròpia
Consell Català de
94.875,00
Federació
l’Esport
Campionat Inter
Ajuntament de
800,00
generacional
Barcelona
Subvenció Ciutat de
Ajuntament de
14.000,00
Barcelona
Barcelona
Ajuntament de
Subvenció Garcia Ilundain
3.000,00
Barcelona
Subvenció escola
Ajuntament de
15.000,00
municipal d’escacs
Barcelona
Subvencions de capital
*
-traspassades *
Total
127.675,00
Concepte de la subvenció,
donació o llegat

Subvenció a
l’explotació

Subvenció
de Capital

94.875,00

--

800,00

--

14.000,00

--

3.000,00

--

15.000,00

--

--

14.957,24

127.675,00

14.957,24

* Veure detall més avall.
A continuació es detall el moviment de l’exercici anterior de les subvencions de capital * rebudes en
exercicis anteriors per la Federació:

Concepte
Subvenció

Administració que
dona la subvenció

Local

Generalitat de
Catalunya

Total

13.

Import
concedit

Any de la
concessió

Saldo
inicial en el
balanç
exercici

Imputació
a resultats
del exercici

Saldo final
en el
balanç
exercici

2011

196.385,41

14.957,24

181.428,17

196.385,41

14.957,24

181.428,17

350.000,00
--

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 han 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.
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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
Desplaçament i Ajuts concedits per
competicions
Quotes de federacions estatals
Despeses de representació i desplaçament
Total

Exercici

Exercici anterior

55.250,00

28.106,28

52.000,00
4.507,85
111.757,85

52.285,00
17.127,53
97.518,81

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)

Ingressos per les activitats

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és el següent:
Concepte
Vendes material esportiu
Llicencies i quotes
Ingressos patrocinadors i col·laboradors
Subvencions Oficials a l’explotació
Total
c)

Exercici
4.693,29
251.631,80
16.187,13
178.080,00
450.592,22

Exercici anterior
9.292,43
262.692,70
-127.675,00
399.660,13

Aprovisionaments

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és el següent:
Concepte
Compres
Variació existències
Deteriorament d’existències
Total

d)

Exercici
8.788,20
13.627,54
4.963,38
27.379,12

Exercici anterior
13.727,95
-2.023,64
-11.704,31

Despeses de personal

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és el següent:
Concepte
Sous i salaris
Seguretat social
Altres despeses socials
Total

15.

Exercici
144.451,36
49.558,19
-194.009,55

Exercici anterior
145.212,05
33.693,33
-178.905,38

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
Gerent
Administració
Total
b)

Número
mitjà
anual
1,00
3,50
4,50

Empleats al tancament de
l’exercici
Homes
Dones
Total
1
-1
2
1
3
3
1
4

Empleats al tancament de
l’exercici anterior
Homes
Dones
Total
1
-1
3
1
4
4
1
5

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 dels 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 torgades 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 2020 s’han produït els següents canvis en l’Òrgan de govern, una nova incorporació als
Escacs Femení i la resta són baixes de membres de la Junta directiva:
Escacs Femení: Inès del Arco López
Encarregat de Competicions: Pere Reginaldo Huix
Delegat de Lleida: Jaume Ribera Pané
Delegat de Girona: Albert Badosa Romanyó
Vocal “Dona i Escacs”: Patricia Martí Puig
Vocal Temes Econòmics: Alejandro Gisbert Mir
Vocal de Temes Socials i Jurídics: Fernando Rodríguez Beltrán
Vocal de Planificació i Organització Administrativa: Eduard Mòdol Boix
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Durant l’exercici 2019 es van produir els següents canvis en l’Òrgan de govern (només s’esmenen en
aquest punt aquells càrrecs que han estat modificats):
Tresorera: Montserrat Gracia Escarp
Delegat de Girona: Carles Vila Camps
Vocal Arbitratge: Xavier Valiós Blanco

18.

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 2021.
(Veure annex nº I)
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ANNEX I
Concepte

Despeses

Ingressos

1.Clubs, Llicències i Quotes

72.600,00

268.755,00

Tornejos homologats

18.000,00

Quotes Clubs

40.755,00

Llicències

210.000,00

Incentius a revertir als clubs

15.000,00

Canon FEDA

53.000,00

Assegurança

4.600,00

2.Subvencions i fons propis

117.545,00

Subvenció Consell Català de l'Esport

94.875,00

Aportació de fons propis

22.670,00

3.Locals: Seu social a Sant Andreu i pis Gran Via

8.930,00

12.350,00

Pis Gran Via

4.140,00

12.350,00

Comunitat de Propietaris

2.300,00

Impost Bens Immobles

1.050,00

Assegurança

420,00

Lloguer local Gran Via

370,00

Seu Social Sant Andreu

4.790,00

Lloguer

890,00

Neteja

3.200,00

Assegurança

700,00

4.Personal

129.505,00

Personal Administratiu FCE

129.505,00

5.Oficina

13.000,00

Telèfon i Fax

3.670,00

Reparacions i conservació

1.000,00

Material Informàtic

1.600,00

Xarxes i digitalització

5.130,00

Material d'oficina

1.050,00

Correus i comunicacions

550,00
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6.Serveis Federatius

84.270,00

30.420,00

Comitès i departaments federatius

4.620,00

3.620,00

Comitè d'àrbitres

600,00

Cursos d'àrbitres

1.600,00

Comitè de monitors

400,00

Cursos de Tècnic Nivell I Bloc Específic

820,00

820,00

Curs de retransmissions en directe

1.200,00

1.200,00

Projecte escacs a l'escola

4.000,00

-

Projecte

4.000,00

-

Altres materials

-

Escacs de base

70.350,00

17.500,00

Pla de formació

54.150,00

5.500,00

Concentracions

15.000,00

12.000,00

Intercanvi federacions

1.200,00

Butlletí d'Escacs

300,00

1.600,00

-

Maquetació
Producció i Supervisió

300,00

Gestió de material i d'impressos

5.000,00

9.300,00

7.Competicions Generals

177.730,00

112.920,00

Competicions estatals

5.100,00

-

Ajuda participació Campionat d'Espanya de
Clubs
Campionat d'Espanya de la Juventud estada i
entrenadors
Competicions Àmbit Català

1.600,00

-

3.500,00

-

39.600,00

33.500,00

Lliga Catalana

15.000,00

28.000,00

Copa Catalana

4.000,00

-

Festa Catalana

5.500,00

3.000,00

Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips

2.200,00

1.000,00

Campionat de Catalunya de Blitz Individuals

1.500,00

1.500,00

Campionat de Catalunya de Blitz per equips

6.000,00

Campionat de Catalunya Individual Absolut

5.400,00

-

Escacs de base

34.000,00

38.000,00

Campionat de Catalunya Individual d'edats

18.000,00

18.000,00

Campionat de Catalunya per Equips d'edats

10.000,00

10.000,00

Subvenció FEDA per competicions
Ajuda participació Campionat d'Espanya Absolut
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Campionat d'Espanya Individual d'edats

6.000,00

Patrocini/Esponsorització

10.000,00

Memorial David Garcia Ilundain

6.700,00

4.500,00

Torneig Escacs de Base

5.000,00

500,00

Subvenció Ajuntament

3.000,00

Torneig Internacional

1.700,00

1.000,00

Memorial Pomar

1.500,00

-

Torneig Memorial Pomar

1.500,00

-

Escacs Femenins

3.400,00

1.250,00

Campionats de Catalunya Femenins

500,00

-

Concentracions escacs femenins

1.000,00

200,00

Campionat de Parelles Mixtes

1.000,00

250,00

Intergeneracional

800,00

800,00

Campionat d'Espanya Femení

100,00

Veterans

21.670,00

21.670,00

Campionat de Catalunya Individual de Veterans

21.000,00

21.000,00

Campionat d'Espanya de Veterans

670,00

670,00

Promoció internacional

65.760,00

14.000,00

Circuit Oberts Internacionals de Catalunya

16.500,00

Subvenció clubs Circuit

28.000,00

Torneig Internacional Ciutat de Barcelona

20.000,00

Trobada Transfronterera

1.260,00

8. Delegació de Barcelona

23.370,00

21.200,00

Competicions general de Barcelona

6.370,00

6.200,00

Copa Catalana Territorial de Barcelona

4.000,00

4.000,00

Campionat Territorial de Barcelona

1.770,00

1.600,00

Campionat de Veterans de Barcelona

600,00

600,00

Activitats d'Escacs de base

15.800,00

15.000,00

Territorial de Barcelona de Menors

800,00

Escola Municipal d'Escacs de Barcelona

15.000,00

Organització i Representació

1.200,00

9. Delegació de Girona

16.800,00

10.080,00

Competicions generals

9.440,00

7.400,00

Copa Girona

770,00

800,00

Campionat Territorial de Girona Absolut

2.990,00

1.600,00
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Campionat de Ràpides Individuals de Girona

520,00

400,00

Campionat d'Escacs Actius de Girona

4.400,00

4.500,00

Campionat Femení de Girona

200,00

Campionat de Veterans de Girona

720,00

200,00

Escacs de base

3.540,00

1.680,00

Campionat de menors Individual de Girona

2.030,00

700,00

Campionat de menors equips de Girona

840,00

500,00

Minicopa

670,00

480,00

Pla de formació Escacs de Base

-

-

Altres

3.820,00

1.000,00

Organització i Representació

700,00

-

Custodia Material

300,00

-

Material Sanitari

1.500,00

-

Festa de Girona

1.320,00

1.000,00

10. Delegació de Lleida

17.300,00

8.700,00

Competicions

13.200,00

7.600,00

Copa Lleida

1.300,00

1.000,00

Festa de Lleida

1.500,00

1.500,00

Campionat Territorial de Lleida Absolut

3.600,00

1.650,00

Obert Territorial de Lleida

3.600,00

1.650,00

Campionat d'Escacs Ràpids de Lleida

900,00

1.000,00

Campionat Llampec per Equips de Lleida

600,00

500,00

Campionat Llampec Individuals de Lleida

800,00

300,00

Circuit Escacs Ràpids Lleida

900,00

Escacs de base

2.800,00

1.100,00

Campionat Individual d'Edats de Lleida

1.300,00

600,00

Campionat per equips d'Edats de Lleida

700,00

200,00

Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP
avançat
Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP
presencial
Altres

800,00

300,00

1.300,00

-

Local i oficina

150,00

Organització i representació

750,00

Custodia Material

400,00

11. Delegació de Tarragona

25.000,00
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Competicions generals

12.505,00

8.065,00

Copa Tarragona

835,00

875,00

Obert de Tarragona "Memorial Calbet"

3.900,00

2.615,00

Obert Terres del Sud

2.600,00

1.485,00

Festa de Tarragona

470,00

-

Campionat de Ràpides Individuals de Tarragona

620,00

-

Circuit de ràpides d'estiu

240,00

-

Campionat Individual de Tarragona Absolut

3.150,00

2.400,00

Campionat de Veterans de Tarragona

690,00

690,00

Escacs de base

4.680,00

4.035,00

Individual d'Edats sub8, sub10 i sub12 Tarragona

775,00

590,00

Individual d'Edats sub8, sub10 i sub12 Ebre

765,00

600,00

Camp. equips sub12 Promoció - Tarragona Nord

370,00

210,00

Camp. equips sub12 Promoció - Terres de l'Ebre

370,00

210,00

Camp. Tarragona Individual Edats sub14 i sub16

575,00

600,00

Minicopa per equips d'Edats de Tarragona

825,00

825,00

Campionat Sub20 obert memorial Terreu

1.000,00

1.000,00

Campus-colònies d'escacs

4.600,00

2.000,00

Despesa/ingrès activitat

3.500,00

2.000,00

Sous i Salaris Tècnics

750,00

Seguretat social Tècnics

350,00

Jornades d'escacs

900,00

Activitat escacs femenins a Tarragona

200,00

Activitat de promoció a província de Tarragona

300,00

Jornada escacs i educació Terres de l'Ebre

200,00

Jornada escacs i educació Camp Tarragona

200,00

Altres

2.315,00

Diversos

115,00

Organització i representació

1.200,00

Custodia Material

1.000,00

12. Altres Projectes

31.000,00

40.000,00

Mundial d'Empreses

25.000,00

40.000,00

Escacs i societat

6.000,00

13. Altres

19.565,00

-

-

Projecte Erasmus+
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Bancs

465,00

Auditoria Comptable

6.000,00

Assessoria Fiscal

1.300,00

Organització i Representació

10.000,00

Desplaçaments Generals

1.200,00

Publicitat i promoció dels escacs

600,00

Diversos
Organització Assemblees
Extraordinaris

-

-

14. Amortitzacions

32.000,00

15.000,00

TOTAL

651.070,00

651.070,00
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19.

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
2020 i els resultats obtinguts en aquest, determinant així les desviacions generades. (Veure annex nº II)
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ANNEX II
Concepte

1.Clubs, Llicències i Quotes

Pressupostat
any

Gastat

57.600,00 €

57.731,14 €

Quotes Torneig homologació FCdE

0,00 €

Quotes Torneig valoració FIDE

0,00 €

Percentatge Pressupostat
actuació
any

Ingressat

100,23% 268.755,00 € 251.423,30 €
18.000,00 €

Percentatge
actuació

93,55%

1.565,00 €
1.590,30 €

40.755,00 €

Quotes Clubs FCDE

40.950,00 €

210.000,00 € 205.818,00 €

Llicències
53.000,00 €

Canon FEDA

52.000,00 €
1.500,00 €

Arbitratges torneigs homologats
Assegurança
2.Subvencions

4.600,00 €

4.231,14 €

0,00 €

43.200,00 €

1.500,00 €

94.875,00 € 140.580,00 €
94.875,00 €

Subvenció Consell Català de l'Esport

148,17%

93.380,00 €
0,00 €

Subvenció UFEC
43.200,00 €

Subvenció extraordinàries

8.930,00 €

7.892,95 €

4.140,00 €

4.161,50 €

Comunitat de Propietaris

2.300,00 €

2.329,80 €

Impost Bens Immobles

1.050,00 €

1.119,85 €

Assegurança

420,00 €

351,85 €

Lloguer local Gran Via

370,00 €

360,00 €

3.Locals: Seu social a Sant Andreu i pis Gran Via
Pis Gran Via
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47.200,00 €

88,39%

12.350,00 €

12.000,00 €

12.350,00 €

12.000,00 €

12.350,00 €

12.000,00 €

97,17%
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Seu Social Sant Andreu
Lloguer
Neteja
Assegurança

4.790,00 €

3.731,45 €

890,00 €

892,54 €

3.200,00 €

2.197,92 €

700,00 €

640,99 €

129.505,00 € 133.124,39 €

4.Personal

0,00 €

0,00 €

35.220,00 €

12.203,79 €

3.620,00 €

4.890,00 €

102,79%

129.505,00 € 133.124,39 €

Personal Administratiu i Tècnic FCE

13.000,00 €

13.393,19 €

Telèfon i internet

3.670,00 €

3.508,51 €

Reparacions i conservació

1.000,00 €

187,79 €

Material Informàtic

1.600,00 €

1.848,01 €

Xarxes i digitalització

5.130,00 €

7.182,34 €

Material d'oficina

1.050,00 €

578,01 €

5.Oficina

103,02%

0,00 €

Impremta
550,00 €

Correos i comunicacions

88,53 €

92.070,00 € 102.931,00 €

6.Serveis Federatius

5.620,00 €

1.241,26 €

Comitè d'àrbitres

600,00 €

450,09 €

Cursos d'àrbitres

Comitès i departaments federatius

114,28%

0,00 €

2.600,00 €

0,00 €

Comitè de monitors

400,00 €

0,00 €

Cursos de Tècnic Nivell I Bloc Específic

820,00 €

791,17 €

820,00 €

4.890,00 €

1.200,00 €

0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

6.000,00 €

169,00 €

0,00 €

0,00 €

6.000,00 €

169,00 €

70.350,00 €

59.369,30 €

Curs de retransmisions en directe
Formació i didactica: Escacs a l'Escola
Formació docents
Escacs de base
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1.600,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
17.500,00 €

2.412,00 €

34,65%

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2020
___________________
Intercanvi entre Federacions
Pla de formació

1.200,00 €

0,00 €

69.150,00 €

59.369,30 €

0,00 €
17.500,00 €

2.412,00 €
0,00 €

Serveis diversos
300,00 €

Butlletí d'Escacs

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Venda
Ingressos per publicitat
Maquetació
Producció i Supervisió
Gestió de material i d'impressos
7.Competicions Generals
Competicions estatals

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

300,00 €

0,00 €

9.800,00 €

42.151,44 €

14.100,00 €

4.901,79 €

191.960,00 €

87.807,39 €

45,74% 138.920,00 €

82.580,76 €

3.000,00 €

1.264,00 €

0,00 €

529,00 €
0,00 €

Subvenció FEDA per competicions
99,00 €

529,00 €

1.165,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

0,00 €

23.000,00 €

8.687,22 €

Ajuda participació Campionat d'Espanya Absolut
3.000,00 €

Ajuda participació Campionat d'Espanya de Clubs
Organització i participació Mundial Edats
Campionat d'Espanya de la Joventut
Campionat d'Espanya Individual d'edats
Despeses de la competició i estades
Sous i salaris tècnics
Seguritat social tècnics
Tècnics Autònems (entrenadors)

6.000,00 €

1.637,00 €

3.423,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.263,50 €

0,00 €
1.637,00 €

Ingressos per inscripcions
Competicions Àmbit Català

33.600,00 €

14.705,91 €

33.500,00 €

31.361,00 €

Lliga Catalana

15.000,00 €

5.405,91 €

28.000,00 €

26.981,00 €

Copa Catalana

4.000,00 €

0,00 €

Festa Catalana

5.500,00 €

0,00 €
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3.000,00 €
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Campionat Català de Ràpides per Equips

2.200,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Campionat Català de Ràpides Individuals

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

Campionat de Catalunya Individual Absolut

5.400,00 €

0,00 €

0,00 €

4.500,00 €

4.380,00 €

Campionat de Catalunya per Equips On-line

4.800,00 €

Ajudes organització campionats presencials
Escacs de base
Campionat Català de Menors Individual
Campionat Català per Equips d'edats

21.500,00 €

38.195,58 €

48.000,00 €

29.948,76 €

15.500,00 €

24.582,39 €

36.000,00 €

15.722,30 €

6.000,00 €

13.613,19 €

12.000,00 €

5.779,33 €

0,00 €

Tecnificació on line

0,00 €
8.447,13 €

Subvencions per a competicions d'Escacs de Base
1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

6.700,00 €

1.428,82 €

4.500,00 €

3.000,00 €

Torneig Escacs de Base

5.000,00 €

802,52 €

500,00 €

0,00 €

Torneig Internacional

1.700,00 €

626,30 €

1.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.400,00 €

3.610,85 €

1.250,00 €

2.055,00 €

500,00 €

0,00 €

Concentracions escacs femenins

1.000,00 €

2.195,64 €

200,00 €

735,00 €

Campionat de Parelles Mixtes

1.000,00 €

1.339,31 €

250,00 €

320,00 €

Intergeneracional

800,00 €

75,90 €

800,00 €

1.000,00 €

Campionat d'Espanya Femení

100,00 €

0,00 €

21.000,00 €

0,00 €

21.670,00 €

0,00 €

20.330,00 €

0,00 €

21.000,00 €

0,00 €

670,00 €

0,00 €

670,00 €

0,00 €

Memorial Arturo Pomar
Torneig Escacs de Base
Memorial David Garcia Ilundain

Subvenció Ajuntament Barcelona
Escacs Femenins
Campionat Català Femení

Veterans
Campionat Català Individual de Veterans
Campionat d'Espanya de Veterans

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Campionat d'Europa sènior
74.760,00 €

Promoció internacional
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0,00 €
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Circuit Oberts Internacionals de Catalunya

16.500,00 €

0,00 €

0,00 €

Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit

28.000,00 €

5.750,00 €

0,00 €

Torneig Internacional Ciutat de Barcelona

29.000,00 €

14.165,01 €

1.260,00 €

0,00 €

22.770,00 €

24.145,00 €

5.770,00 €

Copa Catalana Territorial de Barcelona
Campionat Territorial de Barcelona

Trobada transfronterera
8. Delegació de Barcelona
Competicions general de Barcelona

24.000,00 €

0,00 €
20.600,00 €

23.822,50 €

6.985,72 €

5.600,00 €

4.025,00 €

4.000,00 €

6.985,72 €

4.000,00 €

4.025,00 €

1.770,00 €

0,00 €

1.600,00 €

0,00 €

106,04%

0,00 €

Campionat de Veterans de Barcelona
Escacs de base
Territorial de Barcelona de Menors
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona

14.050,00 €

15.800,00 €

17.159,28 €

800,00 €

945,00 €

15.000,00 €

16.186,28 €

0,00 €
15.000,00 €

1.200,00 €

0,00 €

9. Delegació de Girona

18.225,00 €

4.550,51 €

Competicions generals

11.625,00 €

19.797,50 €
297,50 €

15.000,00 €

28,00 €

Altres torneigs promoció de menors

19.500,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.040,00 €

2.562,00 €

1.408,96 €

8.910,00 €

1.005,00 €

770,00 €

451,66 €

800,00 €

775,00 €

Festa de Girona

1.850,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Campionat Territorial de Girona Absolut

3.125,00 €

0,00 €

1.900,00 €

0,00 €

550,00 €

0,00 €

460,00 €

0,00 €

4.400,00 €

0,00 €

4.500,00 €

0,00 €

Campionat Femení de Girona

200,00 €

200,00 €

Campionat de Veterans de Girona

730,00 €

757,30 €

250,00 €

230,00 €

5.100,00 €

3.028,62 €

3.130,00 €

1.557,00 €

2.400,00 €

2.294,42 €

800,00 €

965,00 €

Organització i Representació

Copa Girona

Campionat de Ràpides Individuals de Girona
Campionat de Girona d'Escacs Actius

Escacs de base
Campionat de Girona de menors Individual
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0,00 €

21,28%
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1.000,00 €

0,00 €

630,00 €

0,00 €

500,00 €

734,20 €

500,00 €

592,00 €

1.200,00 €

0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

1.500,00 €

112,93 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

112,93 €

0,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

10. Delegació de Lleida

17.300,00 €

3.413,39 €

Competicions

13.200,00 €

Copa Lleida

Campionat de Girona de menors equips
Campionat de Girona de menors equips (Minicopa)
Pla de formació Escacs de Base
Altres
Organització i Representació
Custodia Material

8.700,00 €

1.799,50 €

1.375,14 €

7.600,00 €

987,50 €

1.300,00 €

495,14 €

1.000,00 €

987,50 €

Festa de Lleida

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

Campionat Territorial de Lleida Absolut

3.600,00 €

150,00 €

1.650,00 €

0,00 €

Obert Territorial de Lleida

19,73%

3.600,00 €

0,00 €

1.650,00 €

0,00 €

Campionat d'Escacs Ràpids de Lleida

900,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Campionat de Lleida Llampec per Equips

600,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

Campionat de Lleida Llampec Individuals

800,00 €

0,00 €

300,00 €

0,00 €

Circuit Escacs Ràpids Lleida

900,00 €

730,00 €

2.800,00 €

1.614,75 €

1.100,00 €

812,00 €

1.300,00 €

1.284,28 €

600,00 €

522,00 €

700,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

800,00 €

330,47 €

300,00 €

290,00 €

1.300,00 €

423,50 €

0,00 €

0,00 €

Escacs de base
Campionat de Lleida Individual d'Edats
Campionat de Lleida per equips d'Edats (Minicopa)

0,00 €

0,00 €

Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP avançat
Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP presencial
Altres
Diversos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Local i oficina

150,00 €

0,00 €

0,00 €

Organització i representació

750,00 €

0,00 €

0,00 €

Custodia Material

400,00 €

423,50 €

0,00 €
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11. Delegació de Tarragona

25.000,00 €

4.029,89 €

14.100,00 €

2.198,50 €

Competicions generals

12.505,00 €

1.204,21 €

8.065,00 €

1.665,00 €

Copa Tarragona

835,00 €

608,61 €

875,00 €

1.125,00 €

16,12%

470,00 €

0,00 €

Campionat Territorial de Tarragona Individual Absolut

3.150,00 €

0,00 €

2.400,00 €

0,00 €

Memorial Calbet

3.900,00 €

0,00 €

2.615,00 €

0,00 €

Obert Terres del Sur

2.600,00 €

0,00 €

1.485,00 €

0,00 €

Campionat de Ràpides Individuals de Tarragona

620,00 €

0,00 €

0,00 €

Circuit de ràpides d'estiu

240,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Festa de Tarragona

Campionat Femení de Tarragona
Campionat de Veterans de Tarragona

0,00 €

690,00 €

595,60 €

690,00 €

540,00 €

4.680,00 €

2.574,69 €

4.035,00 €

533,50 €

Individual d'Edats Sub8-Sub10-Sub12 Camp Tarragona

775,00 €

757,13 €

590,00 €

43,50 €

Individual d'Edats Sub8-Sub10-Sub12 Terres Ebre

765,00 €

688,70 €

600,00 €

70,00 €

Campionat Equips Sub12 Promoció Camp Tarragona

370,00 €

150,00 €

210,00 €

0,00 €

Campionat Equips Sub12 Promoció Terres Ebre

370,00 €

150,00 €

210,00 €

0,00 €

Campionat de Tarragona individual Edats S14-S16

575,00 €

150,00 €

600,00 €

0,00 €

Minicopa de Tarragona per Equips d'Edats

825,00 €

528,86 €

825,00 €

420,00 €

1.000,00 €

150,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Escacs de base

Campionat Obert Sub20 Memorial Francesc Terreu

4.600,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Despeses i ingresso de l'activitat

3.500,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Sous i salaris del personal tècnic

750,00 €

0,00 €

0,00 €

Seguretat Social del personal Tècnic

350,00 €

0,00 €

0,00 €

900,00 €

0,00 €

Activitat d'Escacs Femenins a Tarragona

200,00 €

0,00 €

0,00 €

Activitat de promoció a la Delegacó de Tarragona

300,00 €

0,00 €

0,00 €

Campus - colonies d'Escacs

Jornades d'escacs
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Jornada escacs i educació Terres de l'Ebre

200,00 €

0,00 €

0,00 €

Jornada escacs i educació Camp de Tarragona

200,00 €

0,00 €

0,00 €

2.315,00 €

250,99 €

115,00 €

0,00 €

0,00 €

Organització i representació

1.200,00 €

250,99 €

0,00 €

Custodia del material

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altres
Diversos

12. Projecte de l'Escola Rural

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

Despesa activitat
Ingressos Projecte Escola Rural

0,00 €

Subvenció CaixaBank

0,00 €

Altres Subvencions

0,00 €
31.000,00 €

13. Altres Projectes

40.000,00 €

2.929,00 €

0,00 €

0,00 €

2.929,00 €

6.000,00 €

198,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

2.856,27 €

40.000,00 €

0,00 €

7.500,00 €

10.817,26 €

Projecte Erasmus+
Projecte Escacs i Societat
Mundial d'Empreses

3.054,27 €

9,85%

7,32%

Campionat Catalunya d'Escoles
28.700,00 €

19.248,79 €

Despeses Bancaries

1.600,00 €

1.065,09 €

Auditoria Comptable

6.000,00 €

5.253,67 €

Assessoria Fiscal

1.300,00 €

363,00 €

14. Altres

0,00 €

Assessoria Legal
Organització i Representació
Desplaçaments Generals
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12.000,00 €

3.271,74 €

1.200,00 €

832,99 €

67,07%

144,23%

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2020
___________________
7.740,00 €

Patrocinadors de la Federació
600,00 €

Publicitat i promoció dels escacs

0,00 €

0,00 €

1.020,40 €

Varis

56,27 €

Organització Assemblees
6.000,00 €

Extraordinaris

6.844,63 €

Sancions administratives

7.500,00 €

1.639,26 €

0,00 €

1.438,00 €

15.000,00 €

14.957,25 €

541,00 €

Assessoria protecció de dades
32.000,00 €

15. Amortitzacions

42.076,96 €

Amortització immovilitzat intangible (projectes en curs)

5.197,48 €

Amortització immovilitzat immaterial (aplic.informàtiques)

8.068,96 €

131,49%

99,72%

16.785,72 €

Amortització immovilitzat material Sant Andreu

705,57 €

Amortització de les inversions immobiliaries
Pèrdues per deteriorment del material cedit a escoles

4.963,38 €

Pèrdues procedents de l'immobilitzat material

5.929,00 €
426,85 €

Dotació per a clubs de dubtòs cobrament
Reversió deterioramen de credits per operacions

0,00 €

Subvencions de capital aplicades a l'exercici

0,00 €
14.957,25 €

Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici

0,00 €

Donacions de capital aplicades a l'exercici

668.060,00 € 546.598,87 €

TOTAL
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82,06% 668.060,00 € 557.873,86 €

83,51%

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
___________________

Formulació dels Comptes Anuals de l’exercici 2020
Els membres de la Junta Directiva següents procedeixen a signar els comptes anuals de l’exercici 2020
formats pels documents que precedeixen a aquest escrit que es composen del Balanç, Compte de Pèrdues
i Guanys i Memòria.

A Barcelona, a 12 de febrer de 2021

José Claudio Viñas Racionero
President

Montserrat Gracia Escarp
Tresorera
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Teresa Muñoz Muñoz
Secretaria General

