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BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

Saldo a
31/12/2017
220.976,86

Saldo a
31/12/2016
284.215,21

I Immobilitzat intangible
5. Aplicacions informàtiques
II Immobilitzat material
3. Instal.lacions tècniques
4. Maquinaria
5. Altres instal.lacions i utillatge
6. Mobiliari
8. Elements de transport
9. Altre Immobilitzat
VI Inversions financeres a ll/t
1. Instruments de patrimoni
5. Altres actius financers

2.101,49
2.101,49
214.375,37
3.175,41
45.302,22
98.888,12
7.879,81
10.965,00
48.164,82
4.500,00
3.900,00
600,00

3.582,24
3.582,24
278.532,97
4.932,76
32.446,11
145.834,72
10.792,09
13.545,00
70.982,29
2.100,00
1.500,00
600,00

B) ACTIU CORRENT

109.763,60

44.520,36

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
V Inversions financeres a c/t
5. Altres actius financers
VI Periodificació a c/t
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
2.Altres actius líquids equivalents

109.743,60
108.241,81
1.501,79
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00

41.013,39
41.013,39
0,00
51,15
51,15
0,00
3.455,82
3.455,82
0,00

330.740,46

328.735,57

A) ACTIU NO CORRENT

TOTAL ACTIU
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BALANÇ DE SITUACIÓ
PASSIU

Saldo a
31/12/17
133.486,18
‐39.643,13
‐23.687,68
5.631,96
‐29.319,64

Saldo a
31/12/16
218.739,39
‐23.687,68
5.631,96
5.631,96
0,00

VI Excedent de l'exercici

‐15.955,45

‐29.319,64

A‐3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats

173.129,31
0,00
173.129,31
0,00

242.427,07
0,00
242.427,07
0,00

7.323,37
7.323,37
7.323,37
0,00
0,00

17.630,45
17.630,45
0,00
0,00
17.630,45

189.930,91
0,00
0,00
96.936,72
96.898,67
0,00
38,05
0,00
92.994,19
36.942,15
0,00
38.049,89
4.830,58
0,00
13.171,57

92.365,73
0,00
0,00
31.583,65
31.583,65
0,00
0,00
0,00
60.782,08
22.510,26
0,00
7.770,01
13.510,06
0,00
16.991,75

330.740,46

328.735,57

A) PATRIMONI NET
A‐1) FONS PROPIS
IV Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors)

B) PASSIU NO CORRENT
II Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres passius financers
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
2. Creditors per arrendament financer
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
2. Proveïdors, empreses del grup i associades
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
A 31.12.2017
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(DEURE/HAVER)
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
e) Subvencions oficials a les activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
5. Aprovisionaments
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
c) Pèrdues, deterior. i variació de provisons op. cials
d) Altres despeses de gestió corrent
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
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI
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Saldo a
31/12/2017
637.125,19
142.446,00
137.672,88
357.006,31
‐21.333,99
‐21.333,99
‐76.202,23
‐231.301,83
‐173.398,29
‐57.903,54
‐248.822,48
‐226.366,19
‐30.411,24
‐4.686,38
‐17.624,81
‐45.215,03
‐4.057,60
‐23.903,25
‐100.467,88
‐22.456,29
0,00
0,00
‐83.785,78
69.297,76
0,00
0,00
0,00
‐44.672,54
304,10
0,00
‐16.259,55
‐16.259,55
‐16.259,55
‐15.955,45
0,00
‐15.955,45

Saldo a
31/12/2016
558.300,72
134.866,67
196.980,05
226.454,00
‐3.500,00
‐3.500,00
‐83.903,96
‐265.235,40
‐199.498,12
‐65.737,28
‐229.426,38
‐209.634,77
‐30.411,24
‐4.932,33
‐19.170,77
‐28.159,51
‐3.534,52
‐25.440,62
‐97.985,78
‐19.791,61
0,00
0,00
‐91.449,02
73.209,46
0,00
12.171,51
12.171,51
704,00
‐29.129,07
0,00
‐190,57
‐190,57
‐190,57
‐29.319,64
0,00
‐29.319,64
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
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A) ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Resultat ex.
anteriors
A) SALDO, FINAL DE L’ANY 2015
I. Ajustos per canvis de criteri 2015 i anteriors
II. Ajustos per errors 2015 i anteriors

Resultat
de l'exercici

Subv‐donac.
lleg. Rebuts

TOTAL

‐18.440,76

24.072,72

315.636,53

321.268,49

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2016

‐18.440,76

24.072,72

315.636,53

321.268,49

I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions amb socis o propietaris

0,00
0,00

‐29.319,64
0,00

‐73.209,46
0,00

‐102.529,10
0,00

24.072,72
0,00
24.072,72

‐24.072,72
0,00
‐24.072,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

III. Altres variacions del patrimoni net
1. Moviments de la reserva de revalorització
2. Altres variaciones

Resultat ex.
anteriors
C) SALDO, FINAL DE L’ANY 2016

Resultat
de l'exercici

Subv‐donac.
lleg. Rebuts

TOTAL

5.631,96

‐29.319,64

242.427,07

218.739,39

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2017

5.631,96

‐29.319,64

242.427,07

218.739,39

I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions amb socis o propietaris

0,00
0,00

‐15.955,45
0,00

‐69.297,76
0,00

‐85.253,21
0,00

III. Altres variacions del patrimoni net
1. Moviments de la reserva de revalorització
2. Altres variaciones

‐29.319,64
0,00
‐29.319,64

29.319,64
0,00
29.319,64

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

E) SALDO, FINAL DE L’ANY 2017

‐23.687,68

‐15.955,45

173.129,31

133.486,18

I. Ajustos per canvis de criteri 2016 i anteriors
II. Ajustos per errors 2016 i anteriors
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MEMÒRIA
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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. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1) Imatge fidel


Els Comptes Anuals de l'exercici 2017 adjunts han estat formulats per la Junta Directiva a partir
dels registres comptables de l’Entitat a 31 de desembre de 2017 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 :
a)
b)
c)
d)
e)

Llei 8/1988, de 7 d’abril, de l’esport de Catalunya.
Decret 70/1994, de 22 de març, que regula les federacions esportives catalanes i les normes
que el desenvolupen
Llei de l'esport aprovada DL 1/2000, Decret 58/2010 de 4 de maig.
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
dels incentius fiscals al mecenatge. («BOE» 307, de 24‐12‐2002.)
Els Estatuts de l’Entitat.



La informació recollida en els presents comptes anuals de l’entitat reflecteix la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.



No existeixen raons excepcionals que hagin fet necessària la no aplicació de la normativa
comptable vigent per mostrar la imatge fidel.



No ha estat necessària la inclusió d’informació addicional a la exigida per la normativa comptable
vigent per mostrar la imatge fidel.

2.2) Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris en l’elaboració dels presents comptes anuals
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2.3) Aspectes crítics de la valoració i l’estimació de l’ incertesa
Per a la formulació dels Comptes Anuals 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.
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.

2.4) 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.

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

2.6) Elements recollits en vàries partides
No hi ha elements recollits en vàries partides.

2.7) 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.

2.8) 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

3.1) Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici
La proposta de distribució del resultat de l’exercici és la següent:
BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ
APLICACIÓ A
Excedents negatius exercicis anteriors
Compensació de pèrdues d’exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT

Exercici 2017
‐15.955,45
‐15.955,45
Exercici 2017
‐15.955,45
0,00
‐15.955,45

4. 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 es 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.



Els actius intangibles amb una vida útil 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 del fons de comerç, s'estableix la presumpció de vida útil de
10 anys, amb recuperació lineal de la seva 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.
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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.

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. Permutes.
No s’han produït permutes durant aquest exercici.
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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.



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:
a) Valor raonable, menys costos de venda, ajustat per les plusvàlues tàcites existents.
b) 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:
a) Acabin els drets contractuals sobre els fluxes d’efectiu que genera l’actiu.
b) 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.



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.
No figuren ni provisions ni contingències.
15

FEDERACIÓ CATALANA DE REM

EXERCICI 2017

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.



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.
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL.
5.1) Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat material” en el present exercici
són els següents:
Instal∙lacions
tècniques, i altre
immobilitzat
material
A) VALOR DE COST INICI 2016
(+) Resta d’entrades
B) VALOR DE COST FINAL 2016
C) VALOR DE COST INICI 2017

1.353.802,49
406,34
1.354.208,83
1.354.208,83

(+) Resta d’entrades

18.147,43

D) VALOR DE COST FINAL 2017

1.372.356,26

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2016

‐1.005.637,46

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

‐70.038,40

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2016

‐1.075.675,86

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2017

‐1.075.675,86

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

‐82.305,03

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2017

‐1.157.980,89

I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT INICI 2016

0,00

J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT FINAL 2016

0,00

K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT INICI 2017

0,00

L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT FINAL 2017

0,00

IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2017

214.375,37

5.2) Altre informació:
Ejercicio 2017
Import dels béns totalment amortitzats:
‐ Maquinaria
‐ Utillatges

Ejercicio 2016

580.969,20

523.894,81

219.056,41

219.056,41

0,00

0,00

‐ Altres instalacions

79.113,99

79.113,99

‐ Mobiliari

25.053,36

25.053,35

‐ Equips Informátics

43.287,74

43.287,74

‐ Elements de transport
‐ Altre immobilitzat material
Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb el imm. material

46.681,00

46.681,00

167.776,70

110.702,32

173.129,31

242.427,07

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
12.171,51

Bens immobles, indiqui per separat:
‐ Valor de la construcció
‐ Valor del terreny
Resultat per venda o baixa immobilitzat material
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5.3) Els coeficients i mètodes d’amortització utilitzats per l’entitat per cada tipus d’element són els
següents:
Concepte
Maquinària
Altres Instal.lacions
Mobiliari
Equips procés d'informació
Vehicles
Altres immobilitzat

Any 2017
10%
10%
10%
25%
10%
10%

5.4) 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.
5.5) No existeixen correccions valoratives per deteriorament.
5.6) No existeixen compromisos ferms de compra ni de venta.
5.7) No existeixen circumstàncies de caràcter substantiu que afectin a béns de l’immobilitzat material.
5.8) No s’han realitzat revaloritzacions comptables voluntàries.
5.9) 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 .
5.10) En el present exercici no s'han efectuat actualitzacions de valor dels elements de l'immobilitzat
material.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.
L’entitat no té inversions immobiliàries.

7. BENS DE PATRIMONI CULTURAL.
L’Entitat no té Béns de Patrimoni Cultural.
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

8.1) Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat intangile” en el present exercici
són els següents:
Aplicacions
Informàtiques
A) SALDO INICIAL BRUT 2016

7.922,69

(+) Resta d’entrades

2.520,00

B) SALDO FINAL BRUT 2016

10.442,69

C) SALDO INICIAL BRUT 2017

10.442,69

D) SALDO FINAL BRUT 2017

10.442,69

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2016

‐4.183,00

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

‐2.677,45

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2016

‐6.860,45

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2017

‐6.860,45

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

‐1.480,75

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2017

‐8.341,20

I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. INICIAL 2016

0,00

J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. FINAL 2016

0,00

K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR, INICIAL 2017

0,00

L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. FINAL 2017

0,00

VALOR NET DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE FINAL 2017

2.101,49

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

19

FEDERACIÓ CATALANA DE REM

EXERCICI 2017

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS.
9.1) Arrendaments financers.
No se n’han formalitzat.

9.2) Arrendaments operatius.
La Federació té formalitzat un contracte d’arrendament la que participa com arrendatari de totes les
dependències i espai de l’Hotel del Lago de Banyoles i que destina a residència d’esportives, gimnàs i
centre mèdic. Aquest arrendament es va pactar amb una durada de 25 anys, dels quals a 31 de desembre
de 2016 manquen 16 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.
La despesa per arrendament de la residència ha estat:



Exercici 2017:
Exercici 2016:

30.411,24 euros.
30.411,24 euros.

10. ACTIUS FINANCERS
La informació dels Actius financers es definirà segons la naturalesa i en base al registre i la norma de
valoració desena del Pla General de Comptabilitat vigent.
Información referente al balance
a) Activos financieros a l/p, salvo inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asoc.
Activos a valor de coste
Préstamos y partidas a cobrar
‐ Fianzas y depósitos a recuperar
TOTAL L/P
b) Activos financieros a c/p, salvo inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asoc.
Préstamos y partidas a cobrar
‐ Otros
Clientes comerciales
Otros deudores
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Derivados de cobertura
TOTAL C/P
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACTIVO

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Instrumentos de Instrumentos de
patrimonio
patrimonio
3.900,00

3.900,00
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Ejercicio 2016

Créditos,
Derivados y
Otros

Créditos,
Derivados y
Otros

1.500,00

1.500,00

Instrumentos de Instrumentos de
patrimonio
patrimonio

0,00
3.900,00

Ejercicio 2017

0,00
1.500,00

600,00
600,00
600,00
Créditos,
Derivados y
Otros
0,00
0,00
23.255,00
84.986,81
20,00
0,00
108.261,81
108.861,81

600,00
600,00
600,00
Créditos,
Derivados y
Otros
51,15
51,15
28.013,39
13.000,00
3.455,82
0,00
44.520,36
45.120,36
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10.1) 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).

10.2) Usuaris i deutors per prestacions de serveis:
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Clubs Esportius i altres
Usuaris
Total

Exercici 2017
21.801,65
1.453,35
23.255,00

Exercici 2016
23.549,74
4.463,65
28.013,39

Exercici 2017
34.986,81
0,00
50.000,00

Exercici 2016
0,00
10.000
3.000

10.3) Altres deutors:
Altres deutors
Consejo Superior de Deportes
Consell Català de l'Esport
UFEC

11. 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.
La seva composició a 31 de desembre de 2017 i 2016 és la següent:
Informació referent el balanç
a2) Passius financers a llarg termini
Dèbits i partides a pagar

Exercici 2017

Exercici 2016

Deutes amb
entitats de
crèdit
0,00

Deutes amb
Crèdits, Derivats Crèdits, Derivats
entitats de
i altres
i altres
crèdit
0,00
0,00
17.630,45

Exercici 2017

Exercici 2016

Exercici 2017

Exercici 2016

TOTAL

TOTAL
0,00

17.630,45

‐ Proveïdors d'immobilitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐ Deutes amb tercers

0,00

0,00

0,00

17.630,45

0,00

17.630,45

Deutes amb bancs i caixes d'estalvi

7.323,37

0,00

0,00

0,00

7.323,37

0,00

TOTAL LL/T

7.323,37
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

17.630,45
0,00

7.323,37

17.630,45

0,00

0,00

0,00

0,00

38,05

0,00

38,05

0,00

0,00

0,00

38,05

0,00

38,05

0,00

96.898,67

31.583,65

0,00

0,00

96.898,67

31.583,65

Proveïdors comercials

0,00

0,00

36.942,15

22.510,26

36.942,15

22.510,26

Creditors comercials
Deutes amb el personal

0,00
0,00

0,00
0,00

38.049,89
4.830,58

7.770,01
13.510,06

38.049,89
4.830,58

7.770,01
13.510,06

96.898,67

31.583,65

79.860,67

43.790,33

176.759,34

75.373,98

104.222,04

31.583,65

79.860,67

61.420,78

184.082,71

93.004,43

a2) Passius financers a curt termini
Dèbits i partides a pagar
‐ Altres
Deutes amb bancs i caixes d'estalvi

TOTAL C/T
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS DE PASSIU
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11.1) Venciments del préstec:
Capital pendent
2018
2019
2020
2021
2022
+ 5 anys
Indefinit

9.424,98
2.101,61
2.230,12
2.366,49
2.511,17
215,59
0,00

11.2) Riscos. (milers d’euros)
DINERARIS
EUROS

Disposat

Disponible

En firma

Crèdit comercial fins a 1 any

0

0

Crèdit comercial superior a 1 any

0

0

0

95

0

0

Risc financer superior a 1 any

9

0

0

Leasing

0

0

0

Aval

0

0

0

Altres

0

0

0

TOTAL

104

0

0

Risc financer fins a 1 any

0

12. FONS PROPIS

12.1) Moviments de l’exercici

Romanent
(Excedents negatius d'exercicis anteriors)
Excedent de l'exercici
Aportacions per a compensar pèrdues
TOTAL

Saldo a
31/12/16
5.631,96
0,00
‐29.319,64
0,00
‐23.687,68

22

0,00
‐29.319,64
‐15.955,45
0,00

0,00
0,00
29.319,64
0,00

Saldo a
31/12/17
5.631,96
‐29.319,64
‐15.955,45
0,00

‐45.275,09

29.319,64

‐39.643,13

Altes

Baixes
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Explicació dels moviments:


L’excedent negatiu de l’exercici 2016 s’ha destinat a excedents negatius d’exercicis anteriors.



Les pèrdues generades en aquest període 2017 han provocat un empitjorament de la situació
patrimonial de l’Entitat essent a 31 de desembre de 2017 el Fons Propis negatius en 39.643,13
euros. Malgrat aquests fets, el Patrimoni Net Comptable continua positiu en 133.486,18 euros.
Els excedents negatius del 2017 son com a conseqüència , en la seva major part, per la
reclamació , per part del CAR de Sant Cugat d’un deute antic per import de 50.000 euros més
interessos.
Pel proper exercici 2018 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 i situació de tresoreria.

12.2) Altre informació





No existeixen desemborsaments pendents.
No s’han realitzat aportacions no dineràries.
No s’han realitzat aportacions per a compensar pèrdues.
No s'han generat moviments de reserves com a conseqüència d'actualització de valors de
l'immobilitzat.

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

13.1) Subvencions i donacions a l’explotació.
En quan a les subvencions i donacions rebudes durant els exercici, les podem classificar en:

ENTITAT
Conveni FER

Import 16

Import 17
0,00

0,00

3.000,00

50.000,00

Subvenci ons Ofi ci a l s CSD

0,00

34.986,81

Subvenci ons Ofi ci a l s CCE

223.454,00
226.454,00

272.019,50

Conveni UFEC

TOTAL
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13.2) Subvencions i donacions de capital.
Durant l'exercici econòmic de 2017 les subvencions en capital rebudes es corresponen a:
Any
Concessió
2003
2006
2007
2009
2009
2010
2011
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2012

Aplicació
Orígen
Centre alt rendiment Banyoles
Obres a condi ci ona ment
Consel l Ca ta là de l 'Es port
Obres a condi ci ona ment
Consel l Ca ta là de l 'Es port
Obres a condi ci ona ment
Consel l Ca ta là de l 'Es port
Obres a condi ci ona ment
Consel l Ca ta là de l 'Es port
Obres a condi ci ona ment
Consel l Ca ta là de l 'Es port
Obres a condi ci ona ment
Consejo Superior de Deportes
Obres a condi ci ona ment
Consejo Superior de Deportes
Immobilitzat Esportiu
Adquis ició emba rca ci ó Ves pol i Uni ó de Federa ci ons Es porti ves
Adquis ició emba rca ci ó Vermon Consel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició equip mèdic
Consel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició emba rca ci ó Empa ch Consel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició equipa ment es portiConsel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició equipa ment es portiConsel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició equipa ment es portiUni ó de Federa ci ons Es porti ves
Adquis ició emba rca ci ó Empa ch Consel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició equipa ment es portiUni ó de Federa ci ons Es porti ves
Adquis ició equipa ment es portiConsel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició emba rca ci ó Donora Uni ó de Federa ci ons Es porti ves
Adquis ició equipa ment es portiConsel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició emba rca ci ó
Uni ó de Federa ci ons Es porti ves
Adquis ició equipa ment es portiConsel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició equipa ment es portiConsel l Ca ta là de l 'Es port
Adquis ició equipa ment es portiUni ó de Federa ci ons Es porti ves
Adquis ició equipa ment es portiConsejo Superior de Deportes
TOTAL

Import
Concedit
42.892,72
18.000,00
17.500,00
37.000,00
175.000,00
180.000,00
80.000,00
Cat.

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

Cat.

4.507,59
55.000,00
68.000,00
44.099,99
76.000,00
1.211,00
11.950,00
54.050,00
10.996,80
60.540,00
12.068,96
80.125,00
39.000,00
43.000,00
11.800,00
6.000,00
1.128.742,06

V.Net 2016

0,00
5.329,00
0,00
53.958,33
55.500,00
45.739,96
676,14
1.374,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.702,50
641,48
9.562,30
2.816,06
28.023,98
12.025,00
13.208,33
4.720,00
2.650,00
3.500,00
242.428,07

Amortitz_2017

0,00
‐1.669,50
0,00
‐17.500,00
‐18.000,00
‐3.714,59
0,00
225,38
458,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
‐2.702,50
‐641,48
‐6.054,00
‐1.206,90
‐8.012,50
‐3.900,00
‐4.300,00
‐1.180,00
‐600,00
‐500,00
‐69.297,76

V.Net 2017

0,00
3.659,50
0,00
36.458,33
37.500,00
42.025,37
0,00
901,52
1.833,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.508,30
1.609,16
20.011,48
8.125,00
8.908,33
3.540,00
2.050,00
3.000,00
173.130,31

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.

14. SITUACIÓ FISCAL.
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 la
següent informació:
Liquidació de l’impost de societats:
Conciliació de l'import net d'ingressos i
Compte de
Compte de
despeses de l'exercici amb la base imposable
pèrdues i guanys pèrdues i guanys
de l'impost sobre beneficis

Saldo d'ingressos i despeses de l’exercici
Impost sobre Societats
Diferències permanents
Diferències temporàries
de exercicis anteriors
Base imposable (resultat fiscal)

Exercici 2017
‐15.955,45
Efecte net
0,00
0,00
0,00
0,00
‐15.955,45
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Exercici 2016
‐29.319,64
Efecte Net
0,00
0,00
0,00
0,00
‐29.319,64
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15. INGRESSOS I DESPESES.
15.1) Detall de les despeses de l’activitat.
Despeses de l'entitat

Exercici 2017

Exercici 2016

Ajuts concedits
Ajuts Monetaris individuals
Ajuts Monetaris a entitats

‐21.333,99
0,00
‐21.333,99

‐3.500,00
0,00
‐3.500,00

Aprovisionaments
Compres de mercaderies
Compres de matèries primeres
Compres d'altres aprovisionaments

‐76.202,23
0,00
0,00
‐76.202,23

‐83.903,96
0,00
0,00
‐83.903,96

Càrregues socials:
Seguretat Social a càrrec de l’empresa

‐57.903,54
‐57.903,54

‐65.737,28
‐65.737,28

0,00
0,00

0,00
0,00

‐248.822,48

‐229.426,38

0,00

0,00

‐30.411,24
‐4.686,38
‐17.624,81
0,00
‐45.215,03
‐4.057,60
0,00
‐23.903,25
‐100.467,88
‐22.456,29

‐30.411,24
‐4.932,33
‐19.170,77
0,00
‐28.159,51
‐3.534,52
0,00
‐25.440,62
‐97.985,78
‐19.791,61

‐44.672,54

704,00

Aportacions i dotacions per a pensions
Altres carregues socials
Serveis exteriors i tributs
Despeses de recerca i desenvolupament de l'exercici
Lloguers i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurança
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministres
Altres serveis
Tributs
Resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat
"altres resultats".
Deutes antics
Regularitzacions
Altres

‐50.000,00
5.327,46
704,00

15.2) Vendes i prestacions de serveis
Altres Ingressos de l'activitat
Ingressos residència
Llicències i quotes clubs
Inscripcions a regates
Altres Federació
TOTAL

Exercici 2017
131.414,44
116.719,00
25.727,00
6.258,44
280.118,88
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191.525,34
105.206,12
29.660,55
5.454,71
331.846,72
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16. PROVISIONS i CONTINGÈNCIES.
No n’hi ha.

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES.
Les rendes i els 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.
No existeixen altres fets posteriors al tancament que calgui tenir en compte en l’elaboració dels presents
comptes anuals, ni que afectin al principi d’empresa en funcionament.

19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.
No figuren operacions, ni saldos amb parts vinculades.

20. ALTRE INFORMACIÓ
20.1) Retribucions a l’òrgan d’administració
Els membres de l’òrgan de govern d’aquesta entitat no han rebut cap tipus d’import en concepte de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Salaris, dietes i altres remuneracions.
Obligacions concretes en matèria de pensions.
Primes d’assegurances de vida.
Indemnitzacions per cessament.
Pagament basats en instruments de patrimoni.
Bestretes i crèdits.

20.2) Remuneracions del personal directiu
D’acord amb la llei 26/2009 de 23 de Desembre de mesures fiscals, financeres i administratives,
s’informa que el personal directiu de l’entitat subvencionada no percep cap tipus de remuneració.
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20.3) Detall de la plantilla de treballadors i honoraris auditors
Número mig de persones emprades en el curs de l’exercici, per categories
Exercici 2017
Total empleat mig
6,95
Total empleat mig fix
6,48
Total empleat mig no fix
0,48
Distribució del personal de la societat al terme de l’exercici, per categories i sexes
Homes
Dones
Total 2017
Responsable federatiu
1,00
0,00
1,00
Coordinador Esportiu
1,00
0,00
1,00
Entrenadors
1,00
0,00
2,00
Residencia
2,00
2,00
4,00
Auxiliar Administratiu
0,00
0,00
0,00
Total personal al final de l’exercici
5,00
2,00
8,00
Honoraris de l’auditor en l’exercici
Honoraris carregats per auditoria de comptes
Honoraris carregats per altres serveis de verificació
Honoraris carregats per serveis de assessorament fiscal
Altres honoraris per serveis prestats
Total

Exercici 2017
3.600,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00

Exercici 2016
7,00
7,71
0,00
Homes
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00
5,00

Dones
Exercici 2016
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
2,00
4,00
0,00
0,00
2,00
7,00
Exercici 2016
3.600,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00

20.4) Informació sobre els aplaçaments dels pagaments efectuats a proveïdors.
Amb l’objectiu de lluitar contra la morositat en les operacions comercials, les societats d’acord a la Llei
15/2010, de 5 de juliol, que modifica a Llei 3/2004, de 29 de desembre, han d’informar en relació als
proveïdors comercials dels punts següent:
-

Import pagat fora o dins el termini legal
Període mig ponderat dels pagaments excedits durant l’exercici
Saldo pendent de pagament al tancament de l’exercici que acumuli un període superior
al permès per llei.

La Federació no disposa dels mitjans informàtics per obtenir la informació referent als punts anteriors.

20.5) Informació sobre drets d’emissió de gasos d’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.
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20.6) Informació sobre el medi ambient


No existeixen en l’epígraf de l’Immobilitzat Material i Intangible, actius de naturalesa
mediambiental que, atenent a la Resolució de 25 de març de 2002, en relació a la informació sobre
els aspectes mediambientals en les Comptes Anuals, hagin de exposar‐se de forma detallada.



Tampoc s’han generat despeses ni provisions derivades de l’impacte mediambiental.



Les tasques de l’Entitat amb relació a la conservació del medi ambient corresponen a l’aplicació de
criteris d’estalvi d’energia; al tractament i reciclatge de residus que es generen i la posada en
funcionament de sistemes de regulació energètica i impacte medioambiental.
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