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BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A
31/12/2019
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BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

Saldo a
31/12/2019

Saldo a
31/12/2018

A) ACTIU NO CORRENT

78.139

155.109

I Immobilitzat intangible
5. Aplicacions informàtiques
II Immobilitzat material
3. Instal.lacions tècniques
4. Maquinaria
5. Altres instal.lacions i utillatge
6. Mobiliari
7. Equips per a processament d'informació
8. Elements de transport
9. Altre Immobilitzat
VI Inversions financeres a ll/t
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VII Actius per impost diferit

1.628
1.628
72.010
126
36.626
5.101
3.627
605
12.393
13.532
4.500
3.900
0
0
0
600
0

3.234
3.234
147.376
1.606
42.699
51.942
4.997
605
14.973
30.555
4.500
3.900
0
0
0
600
0

B) ACTIU CORRENT

139.925

75.051

III Usuaris, patrocin. i deutors de les activitats i altres
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
7. Altres crèdits amb les Administ Públiques
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
2.Altres actius líquids equivalents

139.905
136.763
3.142
20
20
0

75.031
72.088
2.944
20
20
0

218.064

230.160

TOTAL

ACTIU
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BALANÇ DE SITUACIÓ
PASSIU

Saldo a
31/12/2019

A) PATRIMONI NET
A-1) FONS PROPIS
I Fons Dotacionals o Fons Socials
II Fons Especials
III Reserves
IV Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors)
V Excedent pdt. d'aplicació en activitats estatutàries
VI Excedent de l'exercici
VII Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR
I Actius financers disponibles per a la venda
II Operacions de cobertura
III Altres
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Donacions i llegats de capital
B) PASSIU NO CORRENT
I Provisions a llarg termini
II Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
III Deutes amb empreses del grup i associades a ll/t
IV Passius per impost diferit
V Periodificacions a ll/t
C) PASSIU CORRENT
I Passius vincul. amb actius no corr. mant. per a la venda
II Provisions a curt termini
III Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres passius financers
IV Deutes amb empreses del grup i associades a c/t
V Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
VI Periodificacions a curt termini
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU
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Saldo a
31/12/2018

2.756

77.550

-43.768
0
0
0
-32.172
0
-32.172
0
-11.596
0
0
0
0
0
46.524
46.524

-32.172
0
0
0
-39.643
0
-39.643
0
7.472
0
0
0
0
0
109.721
109.721

2.727
0
2.727
2.727
0
0
0
212.581
0
0
133.382
131.478
1.904
0
79.199
38.852
15.007
11.173
14.168
0
218.064

5.093
0
5.093
5.093
0
0
0
147.517
0
0
98.007
97.324
684
0
47.424
21.354
3.337
8.745
13.988
2.086
230.160

Comptes Anuals Abreujats a 31/12/2019

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A
31/12/2019
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(DEURE/HAVER)
1. Ingressos per les activitats
b) Prestacions de serveis
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
e) Subvencions oficials a les activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
3. Variació d'existències de P.A. i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu
5. Aprovisionaments
b) Consum M.P. i altres matèries consumibles
6. Altres ingresssos de les activitats
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
Arrendaments i canons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Primes assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Altres serveis
b) Tributs
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats
11. Excès de provisions
12. Deterioram. i resultat per alineacions de l'immob
b) Resultat per alineació i altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers
16. Variació de valor raonable en inst. financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alineació d'inst. financers
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI
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Saldo a
31/12/2019
586.391
120.539
155.472
310.380
-9.500
-9.500
0
0
-86.759
-86.759
0
-230.133
-173.679
-56.454
-258.418
-233.648
-30.411
-11.357
-22.530
-45.006
-1.515
-22.241
-100.588
-24.770
-74.557
63.197
0
4.737
4.737
1.190
-3.851
0
-7.745
-7.745
0
0
0
-7.745
-11.596

Saldo a
31/12/2018
579.586
129.307
143.272
307.007
-7.500
-7.500
0
0
-88.224
-88.224
0
-231.581
-175.331
-56.251
-213.493
-192.386
-30.411
-7.203
-18.983
-39.878
-2.357
-23.821
-69.733
-21.106
-78.645
63.408
0
0
0
-6.960
16.590
0
-9.119
-9.119
0
0
0
-9.119
7.472

-11.596

7.472
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MEMÒRIA ABREUJADA
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1.

ACTIVITAT DE L’ENTITAT

La Federació Catalana de Rem, en endavant l’Entitat, té una durada indefinida i el seu objecte
social consisteix en la promoció, gestió i coordinació de l’activitat esportiva del rem, dins de
l’àmbit autonòmic de Catalunya.
El seu domicili social és el Moll de la Vela, 1 08930 Sant Adrià de Besós (Barcelona) i el seu
CIF és el G08840944.

2.

2.1.

BASE DE DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Marc normatiu d'informació financera aplicable a l’entitat

Els Comptes Anuals Abreujats de l'exercici 2019 adjunts han estat formulats per la Junta
Directiva a partir dels registres comptables de l’Entitat a 31 de desembre de 2019 i en elles
s'han aplicat els principis comptables i criteris de valoració recollits en el codi de Comerç, en el
Decret 259/2008 de 23 de desembre, així com el Decret 125 i la resta de disposicions legals
vigents en matèria comptable, i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
de tots els estats resultats de l’Entitat.
Per la confecció dels comptes anuals també s’ha tingut en compte la resta de normativa a la
qual està subjecte la Federació destacant :


Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la
Llei de l'esport.



Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.



Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4
de maig de les entitats esportives de Catalunya.



Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a
associacions d'utilitat pública.



Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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2.2.



Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell
subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública
instruments de transparència que estableix la Llei 21/2014, del 29
desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de
associacions declarades d'utilitat públic.



Els Estatuts de l’Entitat.

de
als
de
les

Imatge Fidel

Aquests comptes anuals abreujats es presenten d'acord amb el marc normatiu que li resulta
d'aplicació i que es detalla en el punt anterior, de manera que mostren la imatge fidel de el
patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions corresponents a
l'exercici anual acabat al 31 de desembre de el 2019.
Aquests comptes anuals abreujats, que han estat formulats per la Junta Directiva de la
Federació, se sotmetran a l'aprovació de l’Assemblea Ordinària, i s'estima que seran aprovats
sense cap modificació. Els comptes anuals de l’exercici 2018 van ser aprovats el 13 d’abril de
de 2019.

2.3.

Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris en l’elaboració dels presents comptes
anuals.

2.4.

Aspectes crítics de la valoració i l’estimació de la incertesa

L'entitat FEDERACIÓ CATALAN DE REM, ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2.019
sota el principi d'entitat en funcionament, havent tingut en consideració la situació actual del
COVID-19 així com els seus possibles efectes en l'economia en general i en l'entitat en
particular, no existint risc de continuïtat en seva activitat, tal com s'ha detallat en la nota 18
d'aquesta memòria.
Per a la formulació dels Comptes Anuals Abreujats l’Entitat ha hagut de realitzar determinades
estimacions i judicis en relació amb el futur. Per a la seva quantificació s'ha tingut en compte
l'experiència històrica i altres factors, en particular, les expectatives de successos futurs que es
poden preveure raonablement sota les circumstàncies actuals.
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A data de tancament de l’exercici no existeixen incerteses que facin preveure canvis
significatius en el valor dels actius o passius en els exercicis següents.
No existeixen incerteses que posin en dubte la continuació de l’activitat de l’empresa en
termes de normalitat.

2.5.

Comparació de la informació

No existeix cap causa que impedeixi la comparança dels estats comptables de l'exercici actual
amb els de l'any anterior.

2.6.

Agrupació de partides

No ha estat necessària la realització d’agrupacions de partides per mostrar la imatge fidel en
els presents comptes anuals.

2.7.

Elements recollits en vàries partides

Préstecs amb entitats de crèdit
A llarg termini
A curt termini

2.8.

Import
2.727
2.366

Canvis en els criteris comptables aplicats

No ha estat necessària la realització de canvis en els criteris comptables aplicats en el present
exercici respecte els aplicats en l’any anterior.

2.9.

Correcció d’errors

En el present exercici no ha estat necessària la correcció d’errors procedents d’exercicis
anteriors.
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3.

APLICACIÓ DE RESULTATS

La proposta de distribució del resultat de l’exercici és la següent. S’informa comparativament
amb la de l’exercici anterior.
EXCEDENT DE L'EXERCICI
Saldo de la compte de PiG
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ
APLICACIÓ A
Excedents Negatius d'Exercicis Anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT

4.

Exercici 2019 Exercici 2018
-11.596
7.472
-11.596
7.472
Exercici 2019 Exercici 2018
-11.596
7.472
-11.596
7.472

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les normes de registre i valoració detallades a continuació no seran d'aplicació per a la
formulació de les comptes anuals quan l'entitat no tingui elements patrimonials, o no realitzi
transaccions o fets econòmics que motivin la seva existència.

4.1.

Immobilitzat Intangible

Es valorarà inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el cost de producció.
El cost de l'immobilitzat intangible adquirit mitjançant combinacions de negocis serà el seu
valor raonable en la data d'adquisició. Després del reconeixement inicial, l'immobilitzat
intangible es valorarà pel seu cost, menys l'amortització acumulada i, si escau, l'import
acumulat de les correccions per deteriorament registrades.
Els actius intangibles s'amortitzaran sistemàticament en funció de la vida útil estimada dels
mateixos i del seu valor residual. Els mètodes i períodes d'amortització aplicats seran revisats
en cada tancament d'exercici i, si escau, ajustats de manera prospectiva.
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Els actius intangibles amb una vida útil que no es pugui estimar de manera fiable,
s'amortitzaran en un termini de 10 anys amb caràcter general, en absència de fiabilitat en la
determinació de la vida útil o de l'existència d'una altra disposició legal o reglamentària
d'ordre comptable que estableixi un termini concret i diferent als 10 anys. En el cas concret del
fons de comerç, per facilitar la comparabilitat de la informació financera en relació amb altres
actius intangibles i la pràctica del tractament comptable, s'estableix la presumpció de vida útil
de 10 anys, amb recuperació lineal del seu valor, excepte prova en contra. La vida útil del fons
de comerç es determinarà de forma separada per a cada unitat generadora d'efectiu a la qual
s'hagi assignat fons de comerç.

4.2.

Béns del Patrimoni Cultural

L’entitat no disposa de Béns de Patrimoni cultural.

4.3.

Immobilitzat Material

•Els elements de l’immobilitzat material es valoraran pel seu cost d’adquisició, minorats per
l’amortització acumulada, així com per les possibles pèrdues per deteriorament del seu valor.
Els terrenys no seran objecte d’amortització.
El cost d’adquisició inclourà els costos externs, així com pels costos interns (consums de
materials propis, costos de ma d’obra directa utilitzats en la instal·lació i costos indirectes
necessaris per realitzar la inversió).
El cost d’adquisició inclourà una estimació inicial dels costos de desmantellament o retirada de
l’element quan l’entitat estigui obligada a realitzar aquestes actuacions.
Els interessos i altres càrregues financeres suportats per l’entitat que siguin directament
imputables a immobilitzats materials concrets, generats abans de la posada en funcionament
de l’element, pels actius que necessitin més d’un any per estar en condicions d’ús, es
consideraran com a més valor de l’actiu.
Les despeses de conservació i manteniment es recolliran al compte de pèrdues i guanys.
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4.4.

Inversions Immobiliàries

La Federació no té Inversions Immobiliàries.

4.5.

Arrendaments

Els arrendaments es diferenciaran entre financers i operatius.

Arrendaments financers
No n’hi ha.

Arrendaments operatius
La resta d’arrendaments es consideraran de tipus operatiu.
Els ingressos o despeses derivats d’un contracte d’arrendament operatiu es registraran al
compte de pèrdues i guanys a mesura que es meritin.

4.6.

Arrendaments

No s’han produït permutes durant aquest exercici.

4.7.

Instruments financers

Actius Financers
Els actius financers inclosos dins l’epígraf “Préstecs, partides a cobrar i inversions mantingudes
fins al venciment” es valoraran inicialment al seu valor raonable, incloent les despeses de
transacció. Els préstecs i partides a cobrar amb venciment inferior a un any es valoraran pel
seu valor nominal. Les valoracions posteriors es faran segons el cost amortitzat, calculant els
corresponents interessos mitjançant el tipus d’interès efectiu. Les possibles pèrdues per
deteriorament i les reversions es registraran al compte de pèrdues i guanys.
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Les “Inversions en empreses del grup, multigrup i associades” es valoraran inicialment pel seu
valor raonable, incloent les despeses de transacció, fent-se les valoracions posteriors a valor
de cost menys correccions valoratives. Les possibles pèrdues per deteriorament i les
reversions es registraran al compte de pèrdues i guanys.
De manera periòdica, i mai superior a un any, es revisarà el possible deteriorament dels actius
financers. Es considerarà que existeix deteriorament quan el valor comptable de l’actiu sigui
superior al seu valor recuperable, entenent com a tal el major entre:



Valor raonable, menys costos de venda, ajustat per les plusvàlues tàcites
existents.
Valor actual dels fluxes d’efectiu futurs a generar per l’actiu.

Les pèrdues per deteriorament, i les possibles reversions, es comptabilitzaran com a despeses
financeres de l’exercici en què es produeixin.
No es reclassificarà cap actiu financer inclòs inicialment en les categories “Actius financers
mantinguts per negociar” o “Actius financers a valor raonable amb canvis al compte de
pèrdues i guanys” a d’altres categories, ni d’altres cap aquestes, excepte quan calgui
considerar l’actiu com a una inversió al patrimoni d’empreses del grup, associades o multigrup.
Els actius financers es donaran de baixa quan:


Acabin els drets contractuals sobre els fluxes d’efectiu que genera l’actiu.



S’hagin cedit de manera substancial els riscos o beneficis inherents a la
propietat de l’actiu.

Les diferències per baixa d’actius es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys.

Passius financers
Els passius financers inclosos dins l’epígraf “Deutes i partides a pagar” es valoraran inicialment
pel seu valor raonable, ajustat per les despeses de transacció. Les partides a cobrar amb
venciment inferior a un any es valoraran pel seu valor nominal. Les valoracions posteriors es
faran segons el cost amortitzat, calculant els corresponents interessos mitjançant el tipus
d’interès efectiu.
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Els passius considerats com a “Passius financers mantinguts per negociar” i com a “Altres
passius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys” es valoraran al
seu valor raonable, passant les despeses de transacció al compte de pèrdues i guanys. Les
valoracions posteriors es faran a valor raonable, sense incloure les possibles despeses per
venda.
Els passius es donaran de baixa quan s’extingeixin les obligacions respectives.
Les diferències per baixa de passius es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys.

4.8.

Existències.

No figuren existències comptabilitzades en aquest epígraf en el present exercici.

4.9.

Impost sobre beneficis.

L’Entitat té concedits, per l'Agència Tributaria, els beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del
mecenatge, quedant exempta de l'Impost sobre societats.

4.10.

Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s’imputaran a resultats en funció del corrent real dels béns i serveis
que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o
financer vinculat.
Els ingressos es valoraran pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, que serà
igual al preu acordat, deduïts tots els descomptes, i els interessos inclosos en el nominal per
crèdits amb venciment superior a 1 any, i exclosos els impostos repercutibles a tercers i les
quantitats cobrades a compte.
Els ingressos només es registraran en el moment en què s’hagin transmès els riscos i beneficis
inherents a la propietat del bé, amb independència de la seva transmissió jurídica, i només en
el cas que no es conservi el control efectiu o gestió dels béns venuts.
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Les despeses es valoraran pel valor raonable de la contraprestació entregada o a entregar,
que serà, amb caràcter general, el preu acordat deduïts tots els descomptes, i els interessos
inclosos en el nominal per crèdits amb venciment superior a 1 any, i exclosos els impostos
repercutibles a tercers.
En quan a la seva imputació a cada activitat de despeses comuns o que afecten a varies
activitats, s'imputen proporcionalment d'acord a una estimació individualitzada de la utilització
del servei per cada activitat.

4.11.

Provisions i contingències

L'entitat FEDERACIÓ CATALANA DE REM ha tingut en compte totes les possibles
contingències que es poden derivar de la crisi provocada pel coronavirus.

4.12.

Elements patrimonials de tipus medi ambiental

Per la comptabilització, en cas que sigui necessari, dels actius i despeses de tipus medi
ambiental, es seguirà la normativa específica de la Resolució de 25 de març de 2002, així com
a la normativa de valoració de l’immobilitzat material.
Les despeses de tipus medi ambiental es consideraran en cas d’existir com a “Altres despeses
d’explotació” en l’exercici en què es produeixin.

4.13.

Registre i valoració de les despeses de personal

L’Entitat no tenia a data de tancament obligacions per retribucions amb el seu personal a llarg
termini.
Excepte per causa justificada, l’entitat estarà obligada a indemnitzar als seus empleats quan
prescindeixin dels seus serveis.

4.14.

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats rebuts, que siguin reintegrables, es reconeixeran com a
un passiu fins que ho deixin de ser.

Pàgina 19 de 40

Comptes Anuals Abreujats a 31/12/2019

Es consideraran com a no reintegrables mentre no existeixin dubtes raonables sobre la
recepció de la subvenció, donació o llegat que hagi estat concedida a l’entitat mitjançant acord
individualitzat a favor de l’entitat.
Es valoraran com a un increment del patrimoni net, imputant posteriorment al compte de
pèrdues i guanys els ingressos en funció del seu meritament.
La valoració de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tipus monetari es valoraran pel
valor raonable de l’ import concedit.
La valoració de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tipus no monetari es valoraran
pel valor raonable del bé rebut.
Les subvencions, donacions i llegats rebuts per assegurar una rendibilitat mínima o per
compensar dèficits d’explotació es consideraran com a ingrés en l’exercici en què s’hagin
concedit.
Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar unes despeses específiques es
consideraran com a ingrés en l’exercici en què es meritin les despeses subvencionades.
Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar actius immobilitzats es consideraran
com a ingrés en proporció a l’amortització d’aquests actius.
La part traspassada a ingressos de les subvencions rebudes es recollirà dins el resultat
d’explotació de l’entitat, classificats dins els epígrafs corresponents.

5.

IMMOBILITZAT MATERIAL

Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat material” en el present
exercici són els següents:
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Terrenys i
construccions

Instal·lacions
tècniques, i altre
immobilitzat
material

Immobilitzat en
curs i bestretes

Total

A) VALOR DE COST INICI 2018
(+) Resta d’entrades
B) VALOR DE COST FINAL 2018
C) VALOR DE COST INICI 2019

1.372.356
10.347
1.382.703
1.382.703

1.372.356
10.347
1.382.703
1.382.703

(+) Resta d’entrades
(-) Sortides, baixes o reduccions
D) VALOR DE COST FINAL 2019
E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2018
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici
F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2018
G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2019
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2019
I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT INICI 2018
J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT FINAL 2018
K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT INICI 2019
L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT FINAL 2019
IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2019

0
-15.174
1.367.529
-1.157.981
-77.347
-1.235.328
-1.235.328
-72.952
12.761
-1.295.519

0
-15.174
1.367.529
-1.157.981
-77.347
-1.235.328
-1.235.328
-72.952
12.761
-1.295.519

72.010

72.010

Elements totalment amortitzats
Exercici 2019

Import dels bens totalment amortizats en us:
TOTAL
- Construccions
- Instalacions
- Maquinaria
- Utillatges
- Altres instalacions
- Mobiliari
- Equips Informátics
- Elements de transport
- Altre immobilitzat material

Exercici 2018

661.734

600.132

229.086

201.223

80.932
40.478
43.288
46.681
221.268

74.211
40.478
43.288
46.681
194.250

Els coeficients i mètodes d’amortització utilitzats per l’entitat per cada tipus d’element són els
següents:
Concepte

Anys
10
10
10
4
10
10

Maquinària
Altres Instal.lacions
Mobiliari
Equips procés d'informació
Vehicles
Altres immobilitzat
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% Anual
10,00%
10,00%
10,00%
25,00%
10,00%
10,00%
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No existeixen:


Canvis d’estimació que afectin a valors residuals ni als costos estimats de
desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització.



Correccions valoratives per deteriorament.



Compromisos ferms de compra ni de venta.



Circumstàncies de caràcter substantiu que afectin a béns de l’immobilitzat
material.

No figura immobilitzat material fora del territori espanyol.
La política de l’Entitat és formalitzar pòlisses d'assegurances per a cobrir els possibles riscos
que estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. La Junta Directiva
revisa anualment, o quan alguna circumstància ho fa necessari, les cobertures i els riscos
coberts i s'acorden els imports que raonablement s'han de cobrir per a l'any següent .
En el present exercici no s'han efectuat actualitzacions de valor dels elements de l'immobilitzat
material, ni s’han realitzat revaloritzacions comptables voluntàries.

6.

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

L’entitat no té inversions immobiliàries.

7.

BENS DE PATRIMONI CULTURAL

L’Entitat no té Béns de Patrimoni Cultural.

8.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat intangible” en el present
exercici són els següents:

Pàgina 22 de 40

Comptes Anuals Abreujats a 31/12/2019

Aplicacions
Informàtiques
A) SALDO INICIAL BRUT 2018
(+) Resta d’entrades
B) SALDO FINAL BRUT 2018
C) SALDO INICIAL BRUT 2019
D) SALDO FINAL BRUT 2019
E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2018
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

10.442,69
2.430,00
12.872,69
12.872,69
12.872,69
-8.341,20
-1.297,94

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2018
G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2019

-9.639,14
-9.639,14

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2019
I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. INICIAL 2018
J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. FINAL 2018
K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR, INICIAL 2019
L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. FINAL 2019
VALOR NET DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE FINAL 2019

-1.605,45
-11.244,59

1.628,10

L’entitat disposa d’aplicacions informàtiques d’import 6.000 euros, que es troben totalment
amortitzades.

9.

9.1.

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS

9.1 Arrendaments financers:

No se n’han formalitzat.

9.2.

9.2 Arrendaments operatius

La Federació té formalitzat un contracte d’arrendament en concepte arrendatària de totes les
dependències i espai de l’Hotel del llac de Banyoles i que destina a residència d’esportistes,
gimnàs i centre mèdic. Aquest arrendament es va pactar amb una durada de 25 anys, dels
quals a 31 de desembre de 2019 manquen 13 anys per la seva finalització. A la fi del termini
pactat, el lloguer es prorrogarà mes a mes. En el cas que l’arrendador vulgui rescindir el
contracte d’arrendament anticipadament hauria d’indemnitzar a la Federació una quantitat fixa
de 175.000 d’euros inicials; aquesta quantitat disminueix en 7 milers d’euros cada any que
transcorri.
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La despesa per arrendament de la residència ha estat:

10.



Exercici 2018:

30.411,24 euros.



Exercici 2019:

30.411,24 euros.

ACTIUS FINANCERS

L’anàlisi del moviment dels actius financers no corrents durant l’exercici per cada classe són els
següents:
Classes d'actius financers no corrents
Instruments de
patrimoni
Saldo final exercici 2018
(+) Altes
(-) Sortides i reduccions
(+-) Traspassos i altres variacions
Saldo final exercici 2019

Crèdits, derivats i
altres

Valors represent.
de deute

TOTAL

3.900

600

4.500

3.900

600

4.500

Instruments de patrimoni
L’Import registrat correspon en la seva totalitat a les inversions efectuades en les societats
Federacions Esportives Corredoria d’Assegurances, SA. ( import 1.500 euros) i Avalis de
Catalunya SGR ( import 2.400 euros).

Crèdits derivats i altres
L’Import registrat correspon a una fiança de venciment indeterminat.
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Entitats del grup, multigrup i associades
L’entitat no participa amb entitats del grup, multigrup i associades.

Informació dels instruments financers de l’actiu del balanç de l’Entitat classificat por categories
Informació referent al balanç
a) Actius financers a ll/t, llevat d'inversions en el patrimoni
d'empreses del grup, multigrup i assoc.
Actius a valor raonable amb canvis en PiG
Actius a valor de cost
Inversions mantingudes fins al venciment
Préstecs i partides a cobrar
- Imposicions a termini
- Fiances i dipòsits a recuperar
TOTAL LL/T
b) Actius financers a c/t, llevat d'inversions en el patrimoni
d'empreses del grup, multigrup i assoc.
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Altres deutors
Efectiu i altres líquids equivalents
Derivats de cobertura
TOTAL C/T
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS D'ACTIU

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2019

Exercici 2018

Instruments de
patrimoni

Instruments de
patrimoni

Valors represent.
de deute

Valors represent.
de deute

Crèdits, derivats i
altres

Crèdits, derivats i
altres

TOTAL

TOTAL

3.900

3.900
Instruments de
patrimoni

3.900

3.900

3.900
Instruments de
patrimoni

Valors represent.
de deute

3.900
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Valors represent.
de deute

3.900

3.900

600

600

600

600

600
600

600
600

600
4.500

600
4.500

Crèdits, derivats i
altres

Crèdits, derivats i
altres

TOTAL

TOTAL

27.268
109.495
20

9.708
62.380
20

27.268
109.495
20

9.708
62.380
20

136.783
137.383

72.108
72.708

136.783
141.283

72.108
76.608
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Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Exercici 2019

Usuaris i deutors per prestació de serveis
Clubs Esportius i altres
Usuaris
Total

21.016
6.252
27.268

Exercici 2018
5.515
4.193
9.708

Altres deutors

Altres deutors
Consejo S.D.
Consell C.E.
Total

Exercici 2019

109.495
109.495

Exercici 2018
7.976
54.404
62.380

Tresoreria i altres actius líquids
Exercici 2019
Efectiu
Banc
Altres actius líquids equivalents
Total

11.

Exercici 2018
20

20

20

20

PASSIUS FINANCERS

La Federació reconeix com passius financers qualsevol passiu que suposi una obligació
contractual a tornar efectiu o altre passiu financer, o a intercanviar actius o passius financers
amb tercers en condicions potencialment desfavorables.

Pàgina 26 de 40

Comptes Anuals a 31/12/2019

Instruments financers del passiu del balanç de l’Entitat, classificats por categories son
Informació referent el balanç

c) Passius financers a llarg termini
Deutes amb bancs i caixes d'estalvi
TOTAL LL/T

d) Passius financers a curt termini
Dèbits i partides a pagar
- Altres
Deutes amb bancs i caixes d'estalvi
Proveïdors comercials
Creditors comercials
Deutes amb el personal
Acomptes de clients
TOTAL C/T
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS DE PASSIU

Exercici 2019

Exercici 2018

Deutes amb
entitats de crèdit

Deutes amb
entitats de crèdit

2.727
2.727
Deutes amb
entitats de crèdit

131.478

131.478
134.204

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2019

Obligacions i altres Obligacions i altres Crèdits, Derivats i
valors negociables valors negociables
altres

Exercici 2018

Exercici 2019

Exercici 2018

Crèdits, Derivats i
altres

TOTAL

TOTAL

5.093
5.093
Deutes amb
entitats de crèdit

2.727
2.727
Obligacions i altres Obligacions i altres Crèdits, Derivats i
valors negociables valors negociables
altres

Crèdits, Derivats i
altres

1.904
1.904

684
684

38.852
15.007
11.173
66.936
66.936
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TOTAL

21.354
3.337
8.745

1.904
1.904
131.478
38.852
15.007
11.173

684
684
97.324
21.354
3.337
8.745

34.120
34.120

198.413
201.140

131.443
136.537

97.324

97.324
102.417

TOTAL

5.093
5.093
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Classificació per venciments

2020
Dèbit i partides a pagar
- Altres
Deutes amb bancs i caixes d'estalvi
- Préstecs
- Pòlisses de crèdit
- Altres deutes
Proveïdors comercials
Creditors comercials
Deutes amb el personal
Acomptes de clients
TOTAL

1.904
1.904
131.478
2.366
128.903
208
38.852
15.007
11.173
198.413

Venciment per anys
2022
2023

2021

2.511
2.511

216
216

2.511

216

Deutes amb garantia real
No figuren.

Límits de les pòlisses de descompte i les línies de descompte a 31/12/2019

Entitats de crèdit
Total línies de descompte
Total pòlisses de crèdit

Límit Concedit
N.A.
135.000

Disponible
N.A.
6.097

Disposat
128.903
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2024

+ de 5 anys

Indefinit

TOTAL
1.904
1.904
134.204
5.093
128.903
208
38.852
15.007
11.173
201.140
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12.

12.1.

FONS PROPIS

Moviments de l’exercici

Saldo a 31/12/18
(Excedents negatius d'exercicis anteriors)
Excedent de l'exercici
Aportacions per a compensar pèrdues
TOTAL

Altes

Baixes

Saldo a 31/12/19

-39.643
7.472
0

7.472
-11.596
0

0
-7.472
0

-32.172
-11.596
0

-32.172

-4.125

-7.472

-43.768



L’excedent positiu de l’exercici 2018 s’ha destinat a reduïr els excedents
negatius d’exercicis anteriors.



Les pèrdues generades en aquest període 2019 es destinaran a incrementar els
excedents negatius d’exercicis anteriors.

Pel proper exercici 2020 la Direcció estima que es mantindrà el nivell de subvencions a rebre,
i no sorgiran despeses extraordinàries significatives, amb el conseqüent efecte positiu als
resultats d’explotació, Fons Propis i situació de tresoreria.

12.2.

Altre informació


No existeixen desemborsaments pendents.



No s’han realitzat aportacions no dineràries.



No s'han generat moviments de reserves com a conseqüència d'actualització de
valors de l'immobilitzat.
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13.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

13.1.

Moviments

a) Subvencions, donacions i llegats rebuts, atorgats per tercers diferents
als socis
- Imputats en el compte de pèrdues i guanys

Exercici 2018

310.380

b) Subvencions, donacions i llegats recollits en el balanç, atorgats per
tercers diferents als socis

Exercici 2019

Saldo a l'inici de l’exercici
(-) Subvencions traspassades a resultats de l’exercici
Saldo al tancament de l’exercici
Deutes a llarg termini transformables en subvencions

13.2.

Exercici 2019

307.007
Exercici 2018

109.721
-63.197
46.524

173.129
-63.408
109.721

Subvencions i donacions de capital

Durant l'exercici econòmic de 2019 les subvencions de capital rebudes es corresponen a:
Any
Conce s si ó
2006
2007
2009
2009
2010
2011
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2012

Apli cac ió
Ce ntre alt re ndi ment Banyol e s
Obres acondicionament
Obres acondicionament
Obres acondicionament
Obres acondicionament
Obres acondicionament
Obres acondicionament
Imm obi li tzat Esportiu
Adquisició embarcació Vespoli
Adquisició embarcació Vermont
Adquisició equip mèdic
Adquisició embarcació Empacher
Adquisició equipament esportiu
Adquisició equipament esportiu
Adquisició equipament esportiu
Adquisició embarcació Empacher
Adquisició equipament esportiu
Adquisició equipament esportiu
Adquisició embarcació Donoratico
Adquisició equipament esportiu
Adquisició embarcació
Adquisició equipament esportiu
Adquisició equipament esportiu
Adquisició equipament esportiu
Adquisició equipament esportiu

Import
Conce di t

Oríge n
Consell Català de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Consejo Superior de Deportes
Consejo Superior de Deportes
Unió de Federacions Esportives
Consell Català de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Unió de Federacions Esportives
Consell Català de l'Esport
Unió de Federacions Esportives
Consell Català de l'Esport
Unió de Federacions Esportives
Consell Català de l'Esport
Unió de Federacions Esportives
Consell Català de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Unió de Federacions Esportives
Consejo Superior de Deportes
T OT AL
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18.000
17.500
37.000
175.000
180.000
80.000
Cat.

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

Cat.

4.508
55.000
68.000
44.100
76.000
1.211
11.950
54.050
10.997
60.540
12.069
80.125
39.000
43.000
11.800
6.000
1.128.742

V.Ne t
2018
0
1.990
0
18.958
19.500
38.311
0
1.127
2.292
0
0
0
0
0
0
0
0
402
11.999
4.225
4.608
2.360
1.450
2.500
109.722

Am orti tz
. 2019
0
-1.670
0
-17.500
-18.000
-3.715
0
-1.127
-2.292
0
0
0
0
0
0
0
0
-402
-8.013
-3.900
-4.300
-1.180
-600
-500
-63.197

V.Net
2019
0
321
0
1.458
1.500
34.596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.986
325
308
1.180
850
2.000
46.525

Comptes Anuals Abreujats a 31/12/2019

Tal i com es detalla en les normes de valoració, les subvencions en capital s'imputen a
resultats de l'exercici en proporció a la depreciació experimentada durant el període pels
actius finançats.

13.3.

Subvencions i donacions a l’explotació

En quan a les subvencions i donacions rebudes, les podem classificar en:
Exercici 2019

Entitat subvencionadora
Consejo Superior de Deportes (CSD)
Consell Catala de l'Esport
TOTAL

14.

Exercici 2018

34.926
275.454
310.380

34.987
272.020
307.007

SITUACIÓ FISCAL

Regla de prorrata de l’IVA:
L’Entitat només es pot deduir l'IVA suportat a les compres de béns i serveis quan aquests
s'utilitzin en vendes en les quals s'hi repercuteix l'IVA. Aquesta restricció en el dret de
deducció de l’IVA suportat es quantifica amb el que s’anomena “regala de prorrata” essent el
percentatge per l’exercici 2019 d’un 42%.
L’Iva suportat no deduïble per l'aplicació de la regla de prorrata ha sigut més despesa del
període 2019 per import de 19.030 euros.
Llei del mecenatge:
Per tal de complir amb la normativa que descriu l’article 3.10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del
mecenatge, l’entitat facilita, entre d’altres, la següent informació:

14.1.

Saldos deutors amb les administracions públiques

Saldos deutors amb les administracions públiques

31/12/2019
3.142
3.142

HP deutora per IVA
Total
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14.2.

Saldos creditors amb les administracions públiques

Deutes amb administracions públiques
Hisenda pública, creditora per Retencions pràcticades
Organismes de la S.S., Creditors
Impost de societats diferit
Total

14.3.

31/12/2019
8.603
5.564

31/12/2018
7.694
6.294

14.168

13.988

Impost de societats

Conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici amb la base
imposable de l'impost sobre beneficis

Exercici 2019

Saldo d'ingressos i despeses de l’exercici
Diferències permanents i temporàries
Règim fiscal entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002)

Exercici 2018

-11.596

7.472

-4.351

-1.181

-15.947

-6.291
0

Reserva d'anivellament
Reserva de capitalització
Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors
Base imposable (resultat fiscal)

Detall de les bases imposables negatives:

Bases Imponibles negatives pendents d'aplicar
Compensació
Compensació
Compensació
Compensació
Total

base
base
base
base

any 2014
any 2015
any 2016
any 2017

Pendent
d'aplicació
36.156
31.617
74.064
127.117
268.954
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exercici futurs
36.156
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268.954
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15.

INGRESSOS I DESPESES

15.1.

Detall de les despeses de l’activitat
Despeses de l'entitat

Exercici 2019

Exercici 2018

Despeses per col.lab. del càrrec de membre de l'òrgan de govern
Comp. de despeses per prestacions de col·laboració
Reemborsaments de despeses a l'òrgan de govern
Ajuts concedits

-9.500

-7.500

-9.500

-7.500

-86.759

-88.224

Compres d'altres aprovisionaments

-86.759

-88.224

Càrregues socials:

-56.454

-56.251

Seguretat Social a càrrec de l’empresa
Aportacions i dotacions per a pensions

-56.454

-56.251

-258.418

-213.493

Lloguers i cànons
Reparacions i conservació

-30.411
-11.357

-30.411
-7.203

Serveis professionals independents

-22.530

-18.983

-45.006

-39.878

-1.515

-2.357

Ajuts Monetaris individuals
Ajuts Monetaris a entitats
Ajuts monetaris realitzats a través d'altres entitats
Reintegrament d'ajuts i assignacions
Aprovisionaments
Compres de mercaderies
Compres de matèries primeres

Altres carregues socials
Serveis exteriors i tributs
Despeses de recerca i desenvolupament de l'exercici

Transports
Primes d'assegurança
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministres
Altres serveis
Tributs

-22.241

-23.821

-100.588

-69.733

-24.770

-21.106

1.190

-6.960

Pèrdues, deterioriorament i variació de provisions per operacions a
l'activitat
Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de
béns no monetaris i serveis
Resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat "altres resultats".
Sinistres

-9.606

Deutes antics
Regularitzacions

2.646

Altres

1.190
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15.2.

Detall dels ingressos de l’activitat
Altres Ingressos de l'activitat

Exercici 2019

Exercici 2018

Vendes
Prestacions de serveis

120.539

129.307

Ingressos residència

111.453

121.401

Altres

9.086

7.906

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

155.472

143.272

Afiliació anual i llicències

129.102

121.547

26.370

21.725

Inscripcions a regates
Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions

16.

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

No figuren provisions registrades.

Risc de dependència de l’administració pública
La major part dels saldos a cobrar a 31 de desembre, així com dels ingressos del període
2019 de la Federació procedeixen de les Administracions Públiques (Consell Català de l’Esport
i del Consejo Superior de Deporte); en concret els ingressos representen un 53% de
l’explotació i els drets de cobrar un 50% del total l’actiu corrent. El fet que aquests ingressos
es poguessin veure reduïts, o tardin a cobrar-se poden provocar problemes de finançament a
l’entitat per tal de dur a terme la seva activitat.

Informació que figura a la Central de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE). Import en milers
d’euros.
DINERARIS
EUROS

Disposat

Disponible

En firma

Adq. temp. Operacions
actius
sense recurs
0
0

Indirecte

Crèdit comercial fins a 1 any

0

0

0

Crèdit comercial superior a 1 any

0

0

0

0

0

0

129

6

0

0

0

0

Risc financer superior a 1 any

5

3

0

0

0

0

Leasing

0

0

0

0

0

0

Aval

0

0

0

0

0

0

Altres

0

0

0

0

0

0

134

9

0

0

0

0

Risc financer fins a 1 any

TOTAL
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Contingències:
La FEDERACIÓ CATALANA DE REM., pels efectes derivats del COVID-19 -tal com s'esmenta en
el punt 18 d'aquesta memòria-, estima que pot afectar les següents partides dels estats
financers:
• Possibles reestructuracions de l'estructura de personal (Indemnitzacions per acomiadaments
derivats de causes econòmiques tècniques organitzatives o productives o causes de força
major).

17.
APLICACIÓ
ESTATUTÀRIES

D’ELEMENTS

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

Les rendes i altres ingressos anuals obtinguts per l’entitat s’han destinat al compliment dels
fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

18.

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

EL COVID-19 -més popularment conegut com coronavirus- s'ha convertit a nivell mundial en
una emergència sanitària afectant els ciutadans, a les entitats i l'economia en general,. Havent
estat reconegut inicialment a la Xina -a la localitat de Wuhan-, al desembre de 2019; a la data
de formulació d'aquests comptes anuals ,el coronavirus està expandit per la majoria dels
territoris del món, entre ells Espanya. Aquesta situació de gravetat no només està danyant la
salut de les persones, els seus efectes sobre l'economia i particularment sobre les entitats,
encara són difícils de quantificar, sent la seva progressió encara exponencial. La Comissió
Europea (CE) estima una caiguda molt significativa de l'PIB de la zona euro, el que posa de
manifest els efectes col·laterals que tindrà en l'economia aquesta pandèmia.
Les conseqüències derivades de l'COVI-19, es consideren un fet posterior que no requereix un
ajust en els comptes anuals corresponents a l'exercici anual acabat al 31 de desembre de
2019, si bé podrien impactar de manera significativa en les operacions i, per tant, en seus
resultats i fluxos d'efectiu futurs.
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Tenint en consideració la complexitat dels mercats a causa de la globalització dels mateixos i
l'absència, de moment, d'un tractament mèdic eficaç contra el virus, és prematur, a la data de
formulació d'aquests Comptes Anuals realitzar una estimació fiable de possibles impactes, si
bé, fins on ens és possible conèixer, no s'ha produït cap conseqüència que pogués considerarse significativa, ja que aquestes dependran, en gran mesura, de l'evolució i extensió de la
pandèmia en els pròxims mesos, així com de la capacitat de reacció i adaptació de tots els
agents econòmics involucrats, pel que no és possible fer una estimació fiable. En tot cas, la
Junta Directiva considera que el possible impacte que pogués derivar-se d’aquest aspecte per
l’Entitat podria mitigar-se, amb diferents mecanismes disponibles en cada cas.
La Federació haurà d'avaluar l'impacte d'aquests esdeveniments sobre el patrimoni i la situació
financera durant l'exercici 2020 i sobre els resultats de les seves operacions i fluxos d'efectiu
corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.
Finalment, ressaltar que la Junta Directiva de l’Entitat està realitzant una supervisió constant
de l'evolució de la situació, per tal d'afrontar amb garanties els eventuals impactes, tant
financers com no financers, que poguessin produir-se.
Tret dels efectes derivats del COVID-19, no hi ha altres fets posteriors que posin de manifest
circumstàncies que ja existien en la data de tancament de l'exercici, ni que mostrin condicions
que no existien al tancament de l'exercici, ni que afectin l'aplicació del principi d'entitat en
funcionament.

19.

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

No figuren operacions, ni saldos amb parts vinculades

20.

20.1.

ALTRE INFORMACIÓ

Retribucions de l’òrgan de govern

Els membres de l’òrgan de govern d’aquesta entitat no han rebut cap tipus d’import en
concepte de:


Salaris, dietes i altres remuneracions.



Obligacions concretes en matèria de pensions.
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20.2.



Primes d’assegurances de vida.



Indemnitzacions per cessament.



Pagament basats en instruments de patrimoni.



Bestretes i crèdits.

Remuneracions del personal directiu

D’acord amb la llei 26/2009 de 23 de Desembre de mesures fiscals, financeres i
administratives, s’informa que ;
Imports rebuts pel personal que forma part de la Junta
Directiva
1. Salaris, dietes i altres remuneracions
2. Obligacions contretes en matèria de pensions
3. Primes d’assegurances de vida

Exercici 2019

Exercici 2018

36.953
0
0

37.291
0
0

4. Indemnitzacions per cessament

0

0

5. Pagaments basats en instruments de patrimoni

0

0

6. Bestretes i crèdits concedits

0

0

20.3.

Informació sobre el personal

Personal per categories:
Ditribució del personal al terme de l'exercici, per categories

Exercici 2019

Responsable Federatiu
Coordinador Esportiu
Entrenadors
Residència
Total empleat mig

Exercici 2018
1
1
1
4
7
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Informació sobre la plantilla:
PROMIG DE TREBALLADORS
2018
2019
Total
EN ALTA A:
Dones
Homes
Total

20.4.

Fixes
7,14
6,74
13,88

No fixes

31/12/2019
2
6
8

31/12/2018
2
5
7

0,09
0,09

Honoraris dels auditors

Els honoraris percebuts pels auditors de comptes i de les entitats que pertanyen a el mateix
grup a què pertanyi l'auditor, o entitat amb la qual l'auditor estigui vinculat per propietat
comuna, gestió o control són els següents:
Honoraris de l’auditor en l’exercici

Exercici 2019

Honoraris carregats per auditoria de comptes
Honoraris carregats per altres serveis de verificació
Honoraris carregats per serveis d'assessorament fiscal
Altres honoraris per serveis prestats
Total

20.5.

Exercici 2018

3.600

3.600

3.600

3.600

Informació sobre béns i drets a l’estranger

L’entitat per tal de donar compliment al que estableix la Llei 7/2012 de 29 d'octubre de
prevenció i lluita contra el frau fiscal, que introdueix la nova disposició addicional de la Llei
58/2003 general tributària, informa que no té ni béns ni drets situats a l'estranger.
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20.6.

Informació sobre drets d’emissió de gasos de l’efecte hivernacle, GEI

No existeix cap partida que s'hagi d'incloure en el document sobre informació mediambiental
previst a la normativa reguladora dels mateixos, especialment el Reial Decret 1370/2006, de
24 de novembre, pel qual es va aprovar el PNA (Pla nacional d'assignació) de drets d'emissió
de GEH, pel període 2008-2012, i l'Ordre PRE/3420/2007, que recollia l'assignació individual
de GEH a les instal lacions incloses en el PNA 2008-2012, així com la Decisió 2011/278/UE
de la Comissió Europea i la seva transposició a la normativa espanyola, segons el RD
1722/2012, de 28 de desembre, que regulen l'assignació de drets pel període 2013/2020.

20.7.
Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors disposició
addicional tercera "deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
D'acord amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, el període de pagament mitjà a proveïdors és
el següent:
Exercici 2019
Dies
Període mig de pagament a proveïdors
Rati d'operacions pagades
Rati d'operacions pendents de pagament

43,84
41,11
60,00
Import
319.500
53.858

Total pagaments realitzats
Total pagaments pendents

20.8.

Informació sobre el medi ambient

Atesa l'activitat a la qual es dedica l’entitat, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, ni
provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius en
relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu no
s'inclouen desglossaments específics en la present memòria respecte a informació de
qüestions mediambientals.
Les possibles contingències de caràcter mediambiental en què pugui incórrer l’Entitat queden
cobertes amb una assegurança de responsabilitat civil.
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A Sant Adrià de Besós (Barcelona), a 7 de març de 2020, queden formulats els Comptes
Anuals Abreujats de l'exercici 2019, donant conformitat mitjançant signatura el President i el
Tresorer de la Federació.

SIGNATURA PRESIDENT
Sr. Ivan València Arébalo
NIF: 77743091D

SIGNATURA SECRETARI
Sr. Alejandro Moya Giné
NIF: 40931042N
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