Federació Catalana de Voleibol
Comptes anuals abreujats
de l’exercici 2019

Federació Catalana de Voleibol

Balanç abreujat al 31 de desembre de 2019 i 2018
(Xifres expressades en euros)
Notes
Memòria

ACTIU
A)

ACTIU NO CORRENT

I.

Immobilitzat intangible

II.

Immobilitzat material

V.

Inversions financeres a llarg termini

B)

31.12.2019

31.12.2018

128.785,88

131.122,76

5

4.586,70

8.784,71

6

118.199,18

116.338,05

6.000,00

6.000,00

ACTIU CORRENT

313.311,19

320.779,44

II.

Existències
1. Material esportiu

22.181,15
22.181,15

20.211,63
20.211,63

III.

Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Afiliats i altres entitats esportives
3. Altres deutors

7.1
7.1

289.180,23
235.355,52
53.824,71

288.274,10
260.914,33
27.359,77

Inversions financeres a curt termini

7.1

796,16

1.112,09

-

8.714,33

V.

7.1

VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

1.153,65

2.467,29

442.097,07

451.902,20

Les notes 1 a 18 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant d'aquest balanç abreujat al 31
de desembre de 2019
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Federació Catalana de Voleibol

Balanç abreujat al 31 de desembre de 2019 i 2018
(Xifres expressades en euros)
Notes
Memòria

PASSIU
A)

PATRIMONI NET

V.

31.12.2018

51.330,07

43.039,08

51.330,07

43.039,08

Fons social

94.142,03

94.142,03

1. Fons Social

94.142,03

94.142,03

A-1) Fons Propis
I.

31.12.2019

9

Resultats d'exercicis anteriors

(51.102,95) (58.151,53)

VII. Resultat de l'exercici

3

8.290,99

7.048,58

102.522,08

93.725,34

B)

PASSIU NO CORRENT

II.

7.2

C)

Deutes a llarg termini
3. Altres deutes a llarg termini
PASSIU CORRENT

102.522,08
102.522,08
288.244,92

93.725,34
93.725,34
315.137,78

III.

Deutes a curt termini

7.2

68.135,35

212.674,83

8.401,93

55.458,38

59.733,42

157.216,45

220.109,57
363,00
219.746,57

102.462,95
102.462,95

442.097,07

451.902,20

1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a curt termini
V.

Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Altres creditors

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

7.2

Les notes 1 a 18 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant d'aquest balanç abreujat al 31
de desembre de 2019
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Federació Catalana de Voleibol

Compte de pèrdues i guanys abreujat dels exercicis 2019 i 2018
(Xifres expressades en euros)
Notes
Memòria

PÈRDUES I GUANYS
1.

Import net de la xifra de negocis
a) Vendes
b) Ingressos federatius

4.

Aprovisionaments
a) Consum de material esportiu
b) Consum de béns destinats a la venda i altres aprov.

5.

Altres ingressos d'explotació
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
b) Subvencions

6.

Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials

7.

Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions
d) Altres despeses de gestió corrent

8.

Amortització de l'immobilizat

A)

1.675.892,36 1.492.772,10
40.795,03
38.408,94
1.635.097,33 1.454.363,16

13

(455.996,67) (428.465,30)
(55.800,15) (45.629,08)
(400.196,52) (382.836,22)

15

13

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+4+5+6+7+8+13)

14. Ingressos financers
14

17. Diferències de canvi
18. Deter. i rtat. per alienacions d'instrum. financers
B)

RESULTAT FINANCER (14+15+17+18)

C)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)

D)

RESULTAT DE L'EXERCICI (C)

191.276,89
18.315,58
172.961,31

218.869,47
32.904,92
185.964,55

(459.173,11) (414.301,86)
(340.737,65) (309.301,20)
(118.435,46) (105.000,66)
(924.158,06) (839.941,63)
(122.154,31) (95.520,92)
(1.862,06)
(64,99)
(13.845,96) (12.591,89)
(786.295,73) (731.763,83)

5;6

15. Despeses financeres

2018

13 ; 14

13

13. Altres resultats

2019

3

(10.210,11)

(9.037,27)

714,68

(1.295,05)

18.345,98

18.600,46

36,00

872,89

(10.927,92)

(12.424,77)

(0,03)

-

836,96

-

(10.054,99)

(11.551,88)

8.290,99

7.048,58

8.290,99

7.048,58

Les notes 1 a 18 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant d'aquest compte de pèrdues i
guanys abreujat de l’exercici 2019
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Federació Catalana de Voleibol

Estat de canvis abreujat en el patrimoni net corresponents als exercicis acabats el 31 de
desembre de 2019 i 2018
(Xifres expressades en euros)

a)

Estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts al 31 de desembre de 2019 i 2018
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys

Notes
Memòria

31.12.2019 31.12.2018
8.290,99

3

7.048,58

B) Total ingressos i despeses imputats directament
al patrimoni net

-

-

I. Per valoració d'instruments financers

-

-

II. Per cobertures de fluxes d'efectiu

-

-

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

-

-

IV. Per puanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments

-

-

V. Efecte impositiu

-

-

C) Transferències al compte de pèrdues i guanys

-

-

VI. Per valoració d'instruments financers

-

-

VII. Per cobertures de fluxes d'efectiu

-

-

VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts

-

-

IX. Efecte impositiu

-

-

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESPESES RECONEGUTS

8.290,99

3

7.048,58

Les notes 1 a 18 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant d'aquest estat d’ingressos i
despeses reconeguts dels exercicis 2019 i 2018

b)

Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis acabats el 31
de desembre de 2019 i 2018

A) Saldo final de l'exercici 2017 i anteriors

FONS

RESULTATS

RESULTAT

SOCIAL

D'EXERCICIS

DE

ESCRITURAT

ANTERIORS

L'EXERCICI

94.142,03

(60.024,11)

1.872,58

TOTAL
35.990,50

I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors

-

-

-

-

II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors

-

-

-

-

B) Saldo ajustat inici de l'exercici 2018

94.142,03

(60.024,11)

I. Total ingressos i despeses reconeguts

-

-

II. Operacions amb socis i propietaris

-

-

III. Altres variacions en el Patrimoni net

-

C) Saldo al final de l'any 2018

94.142,03

1.872,58

35.990,50

7.048,58

7.048,58

-

1.872,58

(1.872,58)

(58.151,53)

7.048,58

43.039,08

I. Ajustaments per canvis de criteri 2018

-

-

-

-

II. Ajustaments per errors 2018

-

-

-

-

B) Saldo ajustat inici de l'exercici 2019

94.142,03

(58.151,53)

I. Total ingressos i despeses reconeguts

-

-

II. Operacions amb socis i propietaris

-

-

III. Altres variacions en el Patrimoni net

-

E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2019

94.142,03

7.048,58

43.039,08

8.290,99

8.290,99

-

7.048,58

(7.048,58)

(51.102,95)

8.290,99

51.330,07

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant d'aquest estat de canvis
en el patrimoni net dels exercicis 2019 i 2018
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Federació Catalana de Voleibol
Memòria abreujada corresponent a l’exercici 2019
1.

Activitat de l’Entitat

La Federació Catalana de Voleibol, constituïda a l’any 1956, és una entitat de dret privat, sense
afany de lucre, declarada d’utilitat pública, inscrita en el Registre de Clubs i Entitats Esportives
de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i amb personalitat jurídica i
capacitat d’obrar pròpies per al compliment dels seus fins.
La Federació està constituïda per clubs, associacions i entitats esportives que es dediquen a la
pràctica, promoció, desenvolupament i tecnificació del voleibol i de les disciplines esportives del
voleibol pista i del voleibol platja, així com per a les persones relacionades amb l’activitat com
són els jugadors, tècnics, àrbitres, anotadors, auxiliars i directius.
El seu domicili social és a Barcelona (08003), al carrer de les Jonqueres,16, 5è C.
La Federació es regeix per la Llei del Esport, Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel Decret
55/2012 i 58/2010 també de la Generalitat de Catalunya, pel seu Estatut Orgànic del 6 de
desembre de 1995 (modificat l’1 de març de 2012) i pels acords vàlidament adoptats pels
òrgans federatius competents, així com per altra normativa general aplicable.
D’acord amb el seu Estatut orgànic, té com a objecte el promoure, promocionar i dirigir les
activitats de les modalitats de voleibol de pista i de platja.
La Federació Catalana de Voleibol ordenarà i dirigirà totes les activitats de voleibol en tot el
territori de Catalunya, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya i la Real Federación Española de Voleibol, de la qual ostenta la representació a tota
Catalunya.
La moneda funcional de l’Entitat és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises
diferents de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”.
2.

Bases de presentació dels comptes anuals abreujats

Imatge fidel
Els comptes anuals abreujats de l’Entitat s’obtenen dels seus registres comptables i es formulen
aplicant les disposicions legals vigents en matèria comptable, a fi de mostrar la imatge fidel del
patrimoni i observant el principis de comptabilitat generalment acceptats, d’acord amb el Pla de
comptabilitat de les federacions esportives catalanes aprovat pel Decret 325/1998, de 24 de
desembre, en tot allò en què el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret
1415/2007, de 16 de novembre, no estableixi un criteri diferent, cas en què s’aplicarà aquest
últim.
Els comptes anuals abreujats de l’exercici 2019 han estat formulats per la Junta Directiva i
seran sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General, que s’estima que seran aprovats sense
cap modificació. Els comptes anuals de l’exercici 2018 van ser aprovats per l’Assemblea
General el dia 19 de juny de 2019.
Principis comptables aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, la Junta Directiva ha
formulat aquests comptes anuals tenint en consideració la totalitat dels principis comptables
d’aplicació obligatòria que tenen efecte significatiu en els esmentats comptes anuals. No
existeix cap principi comptable que, essent obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.
Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades
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Federació Catalana de Voleibol
Memòria abreujada corresponent a l’exercici 2019

La informació continguda en aquests comptes anuals abreujats és responsabilitat de la
Junta Directiva.
En els comptes anuals abreujats de l’exercici 2019 s’han utilitzat estimacions realitzades per
la Junta Directiva per a valorar alguns actius, passius, ingressos, despeses i compromisos
que figuren registrats en ells, com per exemple:
- La valoració dels actius per a determinar l’existència de pèrdues per deteriorament dels
mateixos.
- La vida útil dels actius materials.
- Les hipòtesis empleades pel càlcul del valor raonable dels instruments financers.
- La probabilitat d’ocurrència i l’import dels passius indeterminats o contingents.
- Valoració dels impactes del COVID-19, i del consegüent estat d’alarma decretat pel
Gobierno de España, sobre l’activitat de l’Entitat i sobre els presents comptes anuals
abreujats.
Malgrat que les estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible sobre
els fets analitzats a la data de formulació d’aquests comptes anuals abreujats, és possible
que esdeveniments que poden tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la
baixa) en propers exercicis, el que es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del
canvi d’estimació en els corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs.
Importància relativa i prudència
L’Entitat aplica totes les normes comptables en funció del principi d’importància relativa i
pren en consideració el principi de prudència, el qual, no tenint caràcter preferencial sobre
els altres principis, s’utilitza per a formar criteri en relació amb les estimacions comptables.
Principi d’empresa en funcionament
En l’aplicació dels criteris comptables es segueix el principi d’empresa en funcionament. Es
considera que la gestió de l’Entitat té pràcticament durada indefinida. En conseqüència,
l’aplicació dels principis comptables no anirà dirigida a determinar el valor del patrimoni ni
l’import resultant en cas de liquidació.
Comparació de la informació
La Junta Directiva presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del
balanç abreujat, del compte de pèrdues i guanys abreujat, de l’estat abreujat de canvis en el
patrimoni net i de la memòria abreujada, a més de las xifres de l’exercici 2019, les
corresponents a l’exercici anterior, que deriven de l’aplicació del Pla General de
Comptabilitat i les normes d’adaptació sectorial d’acord amb el Pla de comptabilitat de les
federacions esportives catalanes aprovat pel Decret 325/1998, de 24 de desembre.
Elements recollits en diverses partides
En el supòsit d’existir partides que han estat objecte d’agrupació en el balanç abreujat, en el
compte de pèrdues i guanys abreujat o en l’estat abreujat de canvis en el patrimoni net, la
desagregació figura en altres apartats de la memòria abreujada.
Canvis en criteris comptables
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Federació Catalana de Voleibol
Memòria abreujada corresponent a l’exercici 2019
L’Entitat ha aplicat durant el present exercici els mateixos criteris comptables que en
l’exercici anterior, els quals es troben detallats a la Nota 4 d’aquesta memòria abreujada.
Correcció d’errors
No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els comptes.
Els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les
estimacions a tancament de l'exercici, han estat esmentats en els seus apartats corresponents.
3.

Distribució de resultats

La Junta Directiva proposarà a l’Assemblea General l’aprovació de la distribució del resultat de
l’exercici 2019 que s’indica a continuació:
(Euros)
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici

8.290,99

Total base de repartiment = Total distribució

8.290,99

Aplicació

4.

Exercici 2019

Exercici 2019

Compensació d'excedents negatius exercicis anteriors

8.290,99

Total distribució = Total base de repartiment

8.290,99

Normes de registre i valoració

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus
comptes anuals abreujats de l’exercici 2019, d’acord amb les establertes pel Pla General de
Comptabilitat, han estat les següents:
4.1

Immobilitzacions intangibles.
L’immobilitzat intangible es reconeix inicialment pel seu cost d’adquisició i,
posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització
acumulada, calculada en funció de la seva vida útil, i de les pèrdues per deteriorament
que, en el seu cas, hagi experimentat.
Els actius intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, s’amortitzen
sistemàticament en funció de la vida útil estimada dels mateixos i del seu valor residual.
Quan la vida útil d’aquests actius no es pugui estimar de manera fiable s’amortitzaran en
un període de deu anys, sense perjudici dels períodes establerts en les normes particulars
sobre l’immobilitzat intangible.
Els mètodes i períodes d’amortització aplicats són revisats a cada tancament de exercici i,
si procedeix, ajustats de forma prospectiva. Almenys al tancament del exercici s’avalua
l’existència d’indicis de deteriorament, i en el seu cas s’estima els imports recuperables, i
s’efectuen les correccions valoratives que procedeixen.
Els criteris per al reconeixement de les pèrdues pel deteriorament d’aquests actius i, en el
seu cas, de les repercussions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis
anteriors són similars als aplicats pels actius materials i s’expliquen posteriorment. Ni en el
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Federació Catalana de Voleibol
Memòria abreujada corresponent a l’exercici 2019
present exercici, ni en l’anterior, no s’han reconegut “Pèrdues netes pel deteriorament”
derivades dels actius intangibles.
Aplicacions informàtiques. Les aplicacions informàtiques es troben valorades a preu
d’adquisició i/o cost de producció per la propietat de programes i aplicacions
informàtiques, tant els adquirits a tercers com els elaborats per la pròpia Entitat; i no
figuren, per tant, les despeses de manteniment de l'aplicació informàtica.
4.2

Immobilitzacions materials.
L’immobilitzat material es valora segons el seu preu d’adquisició, minorat per la
corresponent amortització acumulada. Al 31 de desembre de 2019 i 2018 no hi havia
pèrdues per deteriorament del valor.
Les substitucions o renovacions d’elements complets, els costos d’ampliació,
modernització o millora que augmenten la vida útil del bé, la seva productivitat, o la
seva capacitat econòmica, són comptabilitzats com un major import de l’immobilitzat
material, amb la conseqüent retirada comptable dels elements substituïts o renovats.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats
seguint el principi de meritació, com a cost de l’exercici en què es produeixen.
L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal sobre el cost d’adquisició dels actius
menys el seu valor residual. Les dotacions anuals en concepte d’amortització dels actius
materials es realitzen amb contrapartida al compte de pèrdues i guanys i, bàsicament,
equivalen als percentatges d’amortització determinats en funció dels anys de vida útil
estimada, de mitjana, dels diferents elements, d’acord amb el següent detall:
Element

%

Construccions

2%

Utillatge

25%

Mobiliari

10%

Equips informàtics

25%

L’amortització s’inicia a partir de la posada en funcionament de l’element.
La Junta Directiva considera que el valor comptable dels actius no supera el valor
recuperable dels mateixos.
El benefici o pèrdua resultant de l’alienació o la retirada d’un actiu es calcula com la
diferència entre el preu de la venda i l’import en llibres de l’actiu, i es reconeix al
compte de pèrdues i guanys abreujat de l’exercici en què es produeix.
4.3

Arrendaments.
Arrendament operatiu. Es tracta d'un acord mitjançant el qual l'arrendador convé
amb l'arrendatari el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat, a
canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense que es
tracti d'un arrendament de caràcter financer.
Els ingressos i despeses, corresponents a l'arrendador i l'arrendatari, derivats dels acords
d'arrendament operatiu seran considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de
l'exercici en què els mateixos es meritin i s’imputen al compte de pèrdues i guanys.
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Federació Catalana de Voleibol
Memòria abreujada corresponent a l’exercici 2019

L'arrendador continuarà presentant i valorant els actius cedits en arrendament acord
amb la seva naturalesa, incrementant el seu valor comptable en l'import dels costos
directes del contracte que li siguin imputables, els quals es reconeixeran com a despesa
durant el termini del contracte aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels
ingressos de l'arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un dret d'arrendament
qualificat com operatiu es tractarà com un cobrament o pagament anticipat per
l'arrendament que s'imputarà a resultats al llarg del període d'arrendament a mesura que
se cedeixin o rebin els beneficis econòmics l'actiu arrendat.
4.4

Instruments financers.
1.

Actius financers. Es reconeixen al balanç quan es duu a terme la seva adquisició i
es registren inicialment pel seu valor raonable, incloent, en general, els costos de
l’operació.
a)

Préstecs i partides a cobrar. Els saldos de deutors comercials i altres comptes
a cobrar es mantenen pels seu saldos nominals pactats o contractats, excepte
en el cas de venciments superiors a dotze mesos, que en tal cas es procedeix a
aplicar el valor raonable sempre que no tinguin tipus d’interès pactat. En
aquests casos el valor pel qual figuren és el valor actual financer de cada cas i
els interessos s’aplicaran comptablement en funció del temps. Només serà
aplicable el criteri d’aplicar el valor raonable a un saldo amb venciment inferior a
l’any, quan l’efecte de comptabilitzar-lo d’aquest mode, al tancament de
l’exercici, fos significatiu i rellevant.
Al tancament de l’exercici l’Entitat procedeix a revisar detalladament tots els
saldos per a determinar si el valor cobrable s’ha deteriorat com a conseqüència
de problemes de cobrament o altres circumstàncies. En aquests casos, les
diferències es reconeixen al compte de pèrdues i guanys abreujat de l’exercici.
En tot cas, les fiances entregades i els dipòsits constituïts es valoraran sempre
per l’import entregat sense actualitzar.
Llevat millor evidència de l’import recuperable, es prendrà en consideració el
patrimoni net de la Societat participada corregit per les plusvàlues tàcites
existents en la data de la valoració.
Baixa d’actius financers. Es dóna de baixa un actiu financer, o una part,
quan expiren o s’han cedit els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu de
l’actiu financer, i s’han transferit de manera substancial els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat.

2.

Passiu financers. Els principals passius financers es registren inicialment per
l’efectiu rebut, net dels costos incorreguts en la transacció. En exercicis posteriors
es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat utilitzant el tipus d’interès efectiu.
a)

Dèbits i partides a pagar. Els préstecs, obligacions i similars es registren per
l’import rebut, net dels costos incorreguts en la transacció. Les despeses
financeres es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys segons el principi
de meritació utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. L’import meritat i no
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liquidat s’afegeix a l’import en llibres de l’instrument en la mesura en què no
es liquidin en el període en el qual es produeixen.
Els comptes a pagar es registren inicialment pel seu cost de mercat i
posteriorment són valorats pel valor amortitzat utilitzant el mètode del tipus
d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i
que no tinguin un tipus d’interès contractual es valoren pel valor nominal,
sempre i quan l’efecte d’actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Les fiances rebudes es registren al balanç pel seu import nominal sense
actualitzar.
Baixa de passius financers. La Federació dóna de baixa un passiu financer
quan l'obligació s'ha extingit. També donarà de baixa els passius financers
propis que adquireixi, encara que sigui amb la intenció de recolocar en el
futur.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del
mateix que s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els
costos de transacció atribuïbles i en la qual es recollirà així mateix qualsevol
actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeixerà en el compte
de pèrdues i guanys de l'exercici en què tingui lloc.
4.5

Deutors i creditors.
Les operacions corresponents són valorades pel seu valor nominal.
En operacions passives amb interessos, els deutes es comptabilitzen pel seu valor de
reposició, sense interessos, si més no, en operacions d’arrendament financer els
deutes es comptabilitzen pel seu valor efectiu de pagament.

4.6

Classificació dels deutes entre curt i llarg termini.
La Federació inclou en els seus actius i passius a curt termini tots els venciments inferiors
a 12 mesos a partir de la data de Balanç.

4.7

Subvencions.
Totes les subvencions rebudes per l’Entitat corresponen a l’explotació, pel que
conseqüentment es comptabilitzen com a ingressos de l’exercici en el moment de la seva
concessió, que normalment coincideix amb el que es duen a terme les accions
subvencionades i també es meriten les despeses pertinents a cobrir.
Les subvencions de capital s’amortitzen al mateix ritme de l’amortització del cost dels
actius que financen. Actualment la Federació no té activada cap subvenció d’aquestes
característiques.

4.8

Ingressos i despeses.
Els ingressos i despeses es comptabilitzen d’acord amb el criteri de meritació, és a dir, en
funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència
del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat dels mateixos.
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Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i
representen els imports a cobrar pels béns lliurats en el marc ordinari de l'activitat, menys
descomptes, IVA i altres impostos relacionats amb les vendes.
Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit al comprador tots els riscos i
beneficis significatius inherents a la propietat dels béns.
Els ingressos ordinaris associats a la prestació de serveis es reconeixen igualment
considerant el grau de realització de la prestació a la data de balanç, sempre que el
resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del
principal pendent de coure i el tipus d'interès efectiu aplicable, que és el tipus que iguala
exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg licitat la vida prevista de l'actiu
financer amb l'import en llibres net d'aquest actiu.
4.9

Impost sobre beneficis.
Impost sobre beneficis
a)

L’Entitat no ha estat objecte d'inspecció fiscal en els últims exercicis, i per tant té
oberts a inspecció els últims quatre exercicis per a tots els impostos que li siguin
aplicables.

b)

S'han considerat les diferències existents entre el resultat comptable i el resultat
fiscal, entès aquest com la base imposable de l'Impost sobre Societats. Aquestes
diferències són degudes a la desigual definició dels ingressos i les despeses en els
àmbits econòmic i tributari i als diferents criteris temporals d'ingressos i despeses en
els esmentats àmbits.

Les diferències es classifiquen en:
Diferències temporàries, existents entre la base imposable de l'Impost sobre Societats i el
resultat comptable abans d'impostos de l'exercici, l'origen es troba en els diferents criteris
temporals utilitzats per a determinar les dues magnituds.
Diferències permanents, produïdes entre la base imposable d'aquest impost i el resultat
comptable abans d'impostos de l'exercici, que no reverteixin en períodes següents,
excloses les pèrdues compensades.
Tal com es posa de manifest, han estat tingudes en compte les diferències temporals
entre comptabilitat i impost sobre societats per a la correcta comptabilització de l'impost.
Actius i passius per impost corrent
L'impost corrent és la quantitat que satisfà l'entitat com a conseqüència de les liquidacions
fiscals de l'impost o impostos sobre el benefici relatives a un exercici.
Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l'impost, excloses les retencions i
pagaments a compte, així com les pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i
aplicades efectivament en aquest, donaran lloc a un menor import de l'impost corrent. No
obstant això, aquelles deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l'impost que
tinguin una naturalesa econòmica assimilable a les subvencions, es podran registrar

- 11 -

Federació Catalana de Voleibol
Memòria abreujada corresponent a l’exercici 2019
d'acord amb el que disposa l'apartat 4 d'aquesta norma i en la norma relativa a
subvencions, donacions i llegats rebuts.
L'impost corrent corresponent a l'exercici present i als anteriors, es reconeixerà com un
passiu en la mesura que estigui pendent de pagament. En cas contrari, si la quantitat ja
pagada, corresponent a l'exercici present i als anteriors, excedís de l'impost corrent per
aquests exercicis, l'excés es reconeixerà com un actiu.
En aquelles jurisdiccions que permetin la devolució de quotes satisfetes en exercicis
anteriors a causa d'una pèrdua fiscal en l'exercici present, l'impost corrent serà la quota
d'exercicis anteriors que recupera l'empresa com a conseqüència de les liquidacions
fiscals de l'impost o impostos sobre el benefici relatives a l'exercici. En aquests casos,
l'import a cobrar per la devolució de quotes satisfetes en exercicis anteriors es
reconeixerà com un actiu per impost corrent.
Valoració dels actius i passius per impost corrent i diferit
Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o
recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent
de publicació en la data de tancament de l'exercici.
Els actius i passius per impost diferit es valoraran segons els tipus de gravamen esperats
en el moment de la seva reversió, segons la normativa que estigui vigent o aprovada i
pendent de publicació en la data de tancament de l'exercici, i d'acord amb la forma en que
racionalment es prevegi recuperar o pagar l'actiu o el passiu.
Si és el cas, la modificació de la legislació tributària en especial la modificació dels tipus
de gravamen i l'evolució de la situació econòmica de l'empresa donarà lloc a la
corresponent variació en l'import dels passius i actius per impost diferit.
4.10 Provisions i contingències.
1.

Provisions. Es reconeixen com a provisions els passius que cobreixen obligacions
presents, a la data de balanç, sorgides com a conseqüència de successos passats
dels quals poden derivar perjudicis patrimonials de probable materialització per a la
Federació, l'import i moment de cancelꞏlació dels quals són indeterminats.
Les provisions es valoraran en la data de tancament de l'exercici, pel valor actual de
l'import més probable que s'estima que l’Entitat haurà de desemborsar per a
cancelꞏlar l'obligació.

2.

Passius contingents. Obligacions possibles sorgides com a conseqüència de
successos passats, la materialització està condicionada al fet que passi, o no, un o
més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l’Entitat.
No figura en Balanç quantitat que faci referència a aquest concepte.

4.11 Criteris emprats pel registre i valoració de despeses de personal.
a)

Indemnitzacions per acomiadament. D’acord amb la normativa laboral vigent,
existeix l’obligació d’indemnitzar a aquells empleats que siguin acomiadats sense cap
causa justificada. No existeixen raons objectives que facin necessària la
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comptabilització d‘una provisió per aquest concepte.
b)

Plans de pensions. L’Entitat no té ni gestiona un pla específic de pensions de
jubilacions per als empleats; totes les obligacions al respecte queden cobertes pel
sistema de la Seguretat Social de l’Estat.

4.12 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental.
La Federació 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 del mateix.
4.13 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de
vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d'acord amb les
normes generals.
Els elements objecte de la transacció es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu
valor raonable. Si és el cas, si el preu acordat en una operació van diferir del seu valor
raonable, la diferència haurà de registrar-se atenent a la realitat econòmica de l'operació.
La valoració posterior es farà d'acord amb el que preveuen les corresponents normes.
5.

Immobilitzacions intangibles

Anàlisi del moviment. La composició i el moviment hagut durant els exercicis 2019 i 2018 en
els diferents comptes de l’immobilitzat intangible i les seves corresponents amortitzacions
acumulades han estat les següents:

Moviment de l'immobilitzat intangible - 2019
(Euros)
Saldos al
31.12.2019

Amortització
acumulada al
31.12.2019

Valor net
comptable al
31.12.2019

-

33.561,42

(28.974,72)

4.586,70

-

33.561,42

(28.974,72)

4.586,70

Saldos al
31.12.2018

Augments

Disminucions

Aplicacions informàtiques

33.561,42

-

Total

33.561,42

-

Element

(Euros)
Amortització acumulada

Saldos al
31.12.2018

Dotacions

Aplicacions informàtiques

24.776,71

4.198,01

-

28.974,72

Total

24.776,71

4.198,01

-

28.974,72
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Moviment de l'immobilitzat intangible - 2018
(Euros)
Saldos al
Element

Disminucions

Amortització

Valor net

Saldos al

acumulada al

comptable al

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2017

Augments

Aplicacions informàtiques

31.406,10

2.155,32

-

33.561,42

(24.776,71)

8.784,71

Total

31.406,10

2.155,32

-

33.561,42

(24.776,71)

8.784,71

(Euros)
Saldos al

Saldos al

Amortització acumulada

31.12.2017

Dotacions

Baixes

31.12.2018

Aplicacions informàtiques

20.853,78

3.922,93

-

24.776,71

Total

20.853,78

3.922,93

-

24.776,71

La dotació per a l’amortització d’immobilitzat material de l’exercici 2019 ha estat de 4.198,01
euros, mentre que a l’exercici precedent fou de 3.922,93 euros.
Hi ha elements totalment amortitzats, encara en ús, per un import de 16.792,09 euros al 31 de
desembre de 2019, mateix import que a l’exercici precedent.
6.

Immobilitzacions materials

Anàlisi del moviment. La composició i el moviment hagut durant els exercicis 2019 i 2018
en els diferents comptes de l’immobilitzat material i les seves corresponents amortitzacions
acumulades han estat els següents:

Moviment de l'immobilitzat material - 2019
(Euros)
Saldos al
Element

31.12.2018

Saldos al

Amortització
acumulada al

Valor net
comptable al

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Augments

Disminucions

-

-

74.301,80
53.349,37

(22.739,82)

74.301,80
30.609,55

Terrenys i béns naturals
Construccions

74.301,80
53.349,37

Altres instalꞏlacions i utillatge
Mobiliari

32.480,79
45.369,95

7.873,23
-

-

40.354,02
45.369,95

(29.749,16)
(45.319,08)

10.604,86
50,87

50.376,32
255.878,23

7.873,23

-

50.376,32
263.751,46

(47.744,22)
(145.552,28)

2.632,10
118.199,18

Baixes

31.12.2019

Equips informàtics
Total

(Euros)
Saldos al
Amortització acumulada

Saldos al

31.12.2018

Dotacions

Construccions
Altres instalꞏlacions i utillatge

21.672,83
26.098,50

1.066,99
3.650,66

-

22.739,82
29.749,16

Mobiliari
Equips informàtics

44.664,58
47.104,27

654,50
639,95

-

45.319,08
47.744,22

139.540,18

6.012,10

-

145.552,28

Total
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Moviment de l'immobilitzat material - 2018
(Euros)
Saldos al
Element

31.12.2017

Saldos al

Amortització
acumulada al

Valor net
comptable al

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Augments

Disminucions

-

-

74.301,80
53.349,37

(21.672,83)

74.301,80
31.676,54

Terrenys i béns naturals
Construccions

74.301,80
53.349,37

Altres instalꞏlacions i utillatge
Mobiliari

28.522,47
45.369,95

3.958,32
-

-

32.480,79
45.369,95

(26.098,50)
(44.664,58)

6.382,29
705,37

46.544,97
248.088,56

3.831,35
7.789,67

-

50.376,32
255.878,23

(47.104,27)
(139.540,18)

3.272,05
116.338,05

Baixes

31.12.2018

Equips informàtics
Total

(Euros)
Saldos al
Amortització acumulada

Saldos al

31.12.2017

Dotacions

Construccions
Altres instalꞏlacions i utillatge

20.605,84
23.231,99

1.066,99
2.866,51

-

21.672,83
26.098,50

Mobiliari
Equips informàtics

44.043,04
46.544,97

621,54
559,30

-

44.664,58
47.104,27

134.425,84

5.114,34

-

139.540,18

Total

La dotació per a l’amortització d’immobilitzat material de l’exercici 2019 ha estat de 6.012,10
euros, mentre que a l’exercici precedent fou de 5.114,34 euros.
Hi ha elements totalment amortitzats, encara en ús, per un import de 112.827,49 euros al 31 de
desembre de l’exercici 2019 (106.933,60 euros al 31 de desembre de l’exercici 2018).
Els terrenys i construccions corresponen al local de la seu de la Federació. Durant l’exercici
2018 la Federació va cancelꞏlar el préstec hipotecari que tenia com a garantia aquest immoble
(veure Nota 7.2).
Política d’assegurances. La política de l’Entitat és formalitzar pòlisses d’assegurances per a
cobrir els possibles riscos als 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 cal cobrir per a l’any
següent.
7.

Instruments financers

7.1. Actius financers per categories i classes.
L’Entitat reconeix com actius financers qualsevol actiu que sigui un instrument de
patrimoni d’una altra entitat o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu
financer, o a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment favorables.
La informació dels instruments financers de l’actiu del balanç de l’Entitat a llarg i curt
termini, classificats per categories és la següent:
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Actius financers per categories
(Euros)

Descripció
• Actius a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys
-

Altres

• Préstecs i partides a cobrar
-

Afiliats i altres entitats esportives

-

Personal
Altres actius financers

Llarg termini

Curt termini

Instruments de patrimoni

Crèdits, derivats i altres

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

6.000,00

6.000,00

-

-

6.000,00

6.000,00

-

-

-

-

236.151,68

264.226,42

-

-

235.355,52

260.914,33

-

-

796,16

2.200,00
1.112,09

El detall anterior no inclou els saldos amb Administracions Públiques (veure nota 12).
En l’epígraf “Actius a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys” a llarg termini
dels exercicis 2019 i 2018 s’hi inclou la participació que ostenta l’Entitat sobre la
societat Voleicat Events, S.L. per import de 12.600,00 euros i que es troba deteriorada
en la seva totalitat (veure Nota 7.3). Així mateix, en l’epígraf de “Préstecs i partides a
cobrar” a curt termini dels exercicis 2019 i 2018 s’hi inclou el crèdit comercial amb
Voleicat Events, S.L. per import de 237.890,54 euros i que es troba també deteriorat
en la seva totalitat.
7.2. Passius financers.
L’Entitat reconeix com a passiu financer qualsevol passiu que sigui un instrument de
patrimoni d’una altra societat o suposi una obligació contractual a retornar efectiu o un
altre actiu financer, o a intercanviar actius o passius financers amb tercers en
condicions potencialment favorables.
La informació dels instruments financers del passiu del balanç de l’Entitat a llarg i curt
termini, classificats per categories és la següent:

Passius financers per categories llarg termini 2019 i 2018
(Euros)
Entitats de crèdit
Descripció
• Dèbits i partides a pagar
- Altres deutes a llarg termini
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31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

-

-

102.522,08

93.725,34

-

-

102.522,08

93.725,34
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Passius financers per categories curt termini 2019 i 2018
(Euros)
Entitats de crèdit
Descripció
• Dèbits i partides a pagar
- Deutes amb entitats de crèdit

Derivats i altres

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

8.401,93

55.458,38

246.663,30

230.426,68

8.401,93

55.458,38

-

-

- Altres deutes a curt termini

-

-

59.733,42

157.216,45

- Creditors comercials i altres comptes a pagar

-

-

186.929,88

73.210,23

El detall anterior no inclou els saldos amb Administracions Públiques (veure nota 12).
Deutes amb entitats de crèdit.
Al 31 de desembre de 2019 la totalitat del deute amb entitats de crèdit es correspon
amb el crèdit disposat per la pòlissa que té l’Entitat amb el Banc Sabadell i per les
targetes de crèdit.
Al 31 de desembre de 2018, el deute amb entitats de crèdit estava composat pel crèdit
disposat mitjançant la pòlissa de crèdit i per les targetes de crèdit.
Durant l’exercici 2018 el préstec hipotecari del que disposava l’Entitat, garantit amb
l’immoble propietat de la Federació on té el seu domicili, es va cancelꞏlat en la seva
totalitat.
Altres Deutes a llarg termini.
El saldo de l’epígraf correspon íntegrament a avals rebuts pels clubs. En cas
d’incompliment de les obligacions de tramitació de les llicències poden ésser
executats. El seu venciment és indeterminat.
Altres Deutes a curt termini.
Al 31 de desembre de 2019 aquest epígraf està composat principalment per un
préstec amb la Federació de Castella i Lleó per import de 25.000,00 euros (amb un
interès del 5% anual) i per un préstec amb la Real Federació Espanyola de Voleibol
per import de 33.915,24 euros (amb un interès del 3,5% anual).
Al 31 de desembre de 2018 el saldo d’aquest epígraf es composava per un préstec
amb la Federació de Castella i Lleó per import de 100.000,00 euros (amb un interès
del 5% anual) i per un préstec amb la Real Federació Espanyola de Voleibol per import
de 57.216,45 euros (amb un interès del 3,5% anual).
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7.3. Empreses del grup, multigrup i associades.
 La informació sobre les inversions a empreses del grup al 31 de desembre de 2019
es detalla a continuació:

NIF

B-64445976

Denominació

Voleicat
Events, S.L.

Valor en
llibres de
la
participaci
ó
0,00

% capital
Domicili

Activitat

C/ Junqueres, 16, 5è C Serveis
08003 Barcelona
esportius

Directe
100,00%

Atès que l’empresa del grup Voleicat Events, S.L. es troba inactiva i amb un
patrimoni net negatiu, la Federació té deteriorat el 100% de la participació, la qual
és de 12.600,00 euros.
8.

Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

Arrendaments operatius. La Federació té arrendats, mitjançant contracte privat, varis
elements. Aquets arrendaments s’actualitzen anualment mitjançant l’IPC.
Despesa

Despesa

Pagaments

2019

2018

a 1 any

1.057,68

1.637,46

1.057,68

Arrendament alarmes

667,68

504,48

667,68

Arrendament elements informàtics

-

718,44

Arrendaments
Arrendament fotocopiadora

Total

1.725,36

2.860,38

1.725,36

 No existeixen pagament futurs mínims que s’esperen rebre, al tancament de l’exercici,
per subarrendaments operatius no cancelꞏlables.
 No existeixen quotes contingents reconegudes com a despeses del període.
 No existeixen quotes de subarrendament reconegudes com a ingrés del període.
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9.

Fons propis

La composició i moviment corresponent als exercicis 2019 i 2018 és com s’expressa a
continuació:

Moviment de fons propis - 2019
(Euros)
Moviments exercici 2019
Saldo a

Traspassos

31.12.2018
Fons social
Resultats negatius exercicis anteriors
Excedent de l'exercici

Addicions

Disminucions

(D)

Saldo a
H

94.142,03

-

-

-

-

(58.151,53)

-

-

-

7.048,58

31.12.2019
94.142,03
(51.102,95)

7.048,58

8.290,99

-

(7.048,58)

-

8.290,99

43.039,08

8.290,99

-

(7.048,58)

7.048,58

51.330,07

Moviment de fons propis - 2018
(Euros)
Moviments exercici 2018
Saldo a

Traspassos

31.12.2017
Fons social
Resultats negatius exercicis anteriors
Excedent de l'exercici

Addicions

Disminucions

(D)

Saldo a
H

94.142,03

-

-

-

-

(60.024,11)

-

-

-

1.872,58

31.12.2018
94.142,03
(58.151,53)

1.872,58

7.048,58

-

(1.872,58)

-

7.048,58

35.990,50

7.048,58

-

(1.872,58)

1.872,58

43.039,08

Cal fer notar que el patrimoni de l’Entitat té uns Resultats negatius d’exercicis anteriors i que
haurà de compensar amb beneficis futurs, tot i que la legislació vigent no estableix una data
determinada.
La Federació Catalana de Voleibol no podrà aprovar pressupostos deficitaris sense
l’expressa autorització de l’autoritat de la Generalitat. En el supòsit que la Federació tingui
un dèficit pressupostari superior al 25% del pressupost aprovat per la corresponent
Assemblea General, i sempre i quan la seva situació deficitària l’impedeixi el programa
previst, l’Administració de la Generalitat podrà prendre les mesures oportunes per assegurar
el normal funcionament de la Federació, d’acord amb el previst a la Llei 8/1988, títol 1,
secció 1, art.24.
10. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents
Al 31 de desembre de 2019 la Federació no té garanties compromeses amb tercers, així
com tampoc en tenia al 31 de desembre de 2018.
11. Operacions amb parts vinculades
Totes les operacions realitzades per la Federació amb parts vinculades pertanyen al seu
tràfic ordinari i s’efectuen en condicions de mercat.
En relació a les transaccions amb parts vinculades, no hi han hagut durant els exercicis
2019 i 2018.
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12. Situació fiscal
Els saldos que es presenten al balanç abreujat, al tancament de l’exercici, al compte amb
Administracions Públiques a curt termini té el següent detall:
Saldos amb Administracions Públiques
(Euros)
31.12.2019

31.12.2018

Deutor

Creditor

Deutor

Creditor

Deutors per subvencions concedides

52.657,30

-

25.159,77

-

HP, retencions i pagaments a compte

1.167,41

-

-

-

HP creditora per IVA

-

3.812,12

-

3.263,59

HP creditora per IRPF

-

20.330,17

-

16.255,80

Organismes SS creditors

-

9.037,40

-

9.733,33

53.824,71

33.179,69

25.159,77

29.252,72

La Federació presenta liquidació de l’Impost de Societats a partir de l’exercici 2002, d’acord
amb la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, i després amb la Llei 49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo que estableix que les entitats de caràcter no lucratiu han
de presentar declaració del mateix, encara en el cas de que totes les seves activitats siguin
exemptes, circumstància que es dóna en la gran part dels ingressos de la Federació, ja que
aquests són obtinguts en compliment dels seus fins socials.
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre Societats és la
següent:
(Euros)
2019
2018

Resultat comptable de l’exercici
Diferències permanents:
- Despeses no deduïbles
Règim d’entitats:
- Despeses exemptes
- Ingressos exempts
Base imposable prèvia
Quota íntegra
Deduccions inversions
Retencions i pagaments a compte

8.290,99
-

7.048,58
-

1.860.911,73
(1.869.202,72)
-

1.713.816,06
(1.720.864,64)
-

La Federació està subjecta a la Llei 49/2002 de l’Impost de Societats, que suposa que el tipus
de gravamen per entitats esportives és cero. Igualment la Federació es troba exempta de
l’aplicació de retencions sobre l’IRPF en els ingressos financers.
La Federació té oberts a inspecció, per les autoritats fiscals, totes les declaracions dels
impostos que li són aplicables en els darrers quatre exercicis.
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13. Ingressos i despeses
Import net de la xifra de negocis. L’import a l’epígraf “Import net de la xifra de negocis”
correspon a ingressos federatius i a la venda de material esportiu. En la nota de
“Liquidació del pressupost” és troba desglossada (veure Nota 14).
Aprovisionaments. L’import a l’epígraf “Aprovisionaments” de la Federació dels
exercicis 2019 i 2018 es distribueix com es mostra a continuació (en Euros):

(Euros)

Consum de mercaderies

2019

2018

455.996,67

428.465,30

55.800,15

45.629,08

400.196,52

382.836,22

a) Compres, netes de devolucions i descomptes,
de les quals:
- Nacionals
b) Consum de béns destinats a la venda

Despeses de personal. La composició de les despeses de personal meritades durant
els exercicis 2019 i 2018 és la següent (en Euros):
(Euros)
2019

2018

Despeses de personal:

459.173,11

414.301,86

a) Sous, salaris i assimilats

340.737,65

309.301,20

b) Carregues socials

118.435,46

105.000,66

Altres resultats. El detall per conceptes d’aquest epígraf del compte de pèrdues i
guanys abreujat dels exercicis 2019 i 2018 és el següent (en Euros):
(Euros)
Detall

2019

2018

Despeses excepcionals:

445,83

9.645,23

Ingressos excepcionals:

(1.160,51)

(8.350,18)

(714,68)

1.295,05

Saldo net
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14. Liquidació del pressupost de l’exercici 2019

INGRESSOS

Pressupost

PROPIS
Llicències i drets
Sancions
Interessos Financers
Mutualitat i tramitacions
Arrendaments material i organització activitats ext.
Arbitratges
Venda de material esportiu
Varis competició, gestió i esponsorització

1.445.100,00 1.572.820,77
670.000,00
719.265,60
30.000,00
28.782,30
100,00
114,30
70.000,00
72.312,50
20.000,00
21.272,05
450.000,00
471.800,22
35.000,00
50.622,54
170.000,00
208.651,26

SUBVENCIONS CCE
Subvenció CCE

Executat

Desviació
127.720,77
49.265,60
(1.217,70)
14,30
2.312,50
1.272,05
21.800,22
15.622,54
38.651,26

137.865,00
137.865,00

137.865,00
137.865,00

ALTRES INGRESSOS I SUBVENCIONS
Ajuntament Barcelona - Torneig Ciutat de Barcelona
RFEVB
UFEC
Altres

47.000,00
9.000,00
25.000,00
3.000,00
10.000,00

54.719,59
9.000,00
23.301,21
2.795,10
19.623,28

7.719,59
(1.698,79)
(204,90)
9.623,28

CONCENTRACIONS i ALTRES ACTIVITATS
Aportacions promotors i quotes participants

65.000,00
65.000,00

79.263,00
79.263,00

14.263,00
14.263,00

CURSOS
Àrbitres
Entrenadors

40.000,00
10.000,00
30.000,00

45.555,00
8.792,00
36.763,00

5.555,00
(1.208,00)
6.763,00

1.734.965,00 1.890.223,36

155.258,36

TOTAL
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Pressupost

DESPESES

Executat

Desviació

DESPESES DE PERSONAL
Cost Sous i salaris personal administratiu

250.000,00
250.000,00

253.395,74
253.395,74

3.395,74
3.395,74

SERVEIS
Arrendaments
Reparacions i conservació
Primes assegurances i serveis laborals
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i RRPP
Subministraments
Honoraris professionals jurídics
Honoraris professionals comptabilitat
Honoraris professionals altres
Material d'oficina i informàtica
Correus i missatgeria
Telèfons
Auditoria
INTERNET (web i d'altres)
Neteja
Junta directiva i representació
Transports i desplaçaments
Assemblees
Comunitat - quotes i derrames
Altres factures

108.200,00
3.000,00
6.000,00
4.500,00
2.000,00
7.000,00
3.500,00
4.500,00
500,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
6.500,00
8.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
18.000,00
1.000,00
2.700,00
8.000,00

111.852,50
2.301,34
7.340,51
4.664,01
2.386,46
9.079,80
4.243,37
1.364,55
3.221,64
2.135,35
1.217,71
8.825,11
8.134,40
9.423,85
3.277,44
9.299,10
20.070,76
305,44
3.312,60
11.249,06

3.652,50
(698,66)
1.340,51
164,01
386,46
2.079,80
743,37
(3.135,45)
(500,00)
(778,36)
(1.864,65)
(782,29)
2.325,11
134,40
(576,15)
277,44
(700,90)
2.070,76
(694,56)
612,60
3.249,06

SELECCIONS CATALANES I ALT RENDIMENT
Competicions i activitats internacionals
Campionat de Catalunya provincial
Campionat d'Espanya de seleccions
Campionat d'Espanya juvenil i altres vòlei platja
Concentracions i competicions
Tècnics ARC
Detecció futurs valors
Material esportiu
Altres suport (serveis mèdics, fisio, estudis…)

269.500,00
500,00
12.000,00
25.000,00
12.000,00
60.000,00
96.000,00
1.500,00
60.000,00
2.500,00

307.917,32
11.781,58
27.312,78
11.918,00
79.183,94
95.672,88
2.031,35
77.981,30
2.035,49

38.417,32
(500,00)
(218,42)
2.312,78
(82,00)
19.183,94
(327,12)
531,35
17.981,30
(464,51)

1.082.265,00 1.167.444,23
60.000,00
60.065,22
36.000,00
36.000,00
100.000,00
119.411,64
1.000,00
783,29
15.000,00
13.093,96
20.000,00
20.185,23
80.000,00
99.938,13
6.000,00
5.634,90
371.765,00
406.818,67
390.000,00
403.143,61
2.500,00
2.369,58

85.179,23
65,22
19.411,64
(216,71)
(1.906,04)
185,23
19.938,13
(365,10)
35.053,67
13.143,61
(130,42)

ALTRES ACTIVITATS
Ajut a Clubs
Ajut a Clubs competicions estatals - Fases
Volei platja
Cursos arbitres
Cursos entrenadors
Torneig Ciutat de Barcelona
Promoció i formació
RFEVB material i d'altres
Mutualitat
Arbitratges
Altres despeses competicions
DOTACIO AMORTITZACIO IMMOBILITZAT
Local, mobiliari i aplicacions informàtiques
PROVISIONS DUBTÓS COBRAMENT
INTERESSOS FINANCERS
Interessos financers
TOTAL
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10.000,00
10.000,00

10.210,11
10.210,11

210,11
210,11

5.000,00
5.000,00

22.169,12
22.169,12

17.169,12
17.169,12

10.000,00
10.000,00

8.943,35
8.943,35

(1.056,65)
(1.056,65)

1.734.965,00 1.881.932,37

146.967,37
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15. Subvencions, donacions i llegats
Subvencions d’explotació, donacions i llegats. L’import imputat al compte de pèrdues i
guanys dels exercicis 2019 i 2018 es detalla a continuació::

(Euros)
Detall

2019

2018

C.C.E. A1 SUPORT A LA GESTIO
SUBV. AJUNTAMENT CIUTAT DE BARCELONA
SUBV. AJUNT. BCN LLICÈNCIES FEDERATIVES
SUBV . UFEC
SUBVENCIO FEDERACION ESPAÑOLA VOLL

137.865,00
9.000,00
2.795,10
23.301,21
172.961,31

128.540,00
16.443,00
16.234,00
24.747,55
185.964,55

L’Entitat ha complert totes les obligacions associades a les subvencions rebudes.
16. Informació sobre medi ambient
En la comptabilitat de la Federació corresponent als presents Comptes Anuals abreujats, no
existeix cap partida que hagi de ser inclosa en el referit document a banda de la informació
mediambiental prevista a la “Orden del Ministerio de Justicia” de 8 d’octubre de 2001.
17. Altra informació
Remuneracions als membres de la Junta Directiva:
Els membres de la Junta Directiva no han percebut cap retribució pel desenvolupament del
seus càrrecs durant l’exercici 2019 i 2018.
Honoraris d’auditoria:
Els honoraris d’auditoria pels exercicis 2019 i 2018 han estat de 5.400,00 euros i 5.250,00
euros, respectivament.
Nombre d’empleats:
El nombre d’empleats de la Federació en 2019 i 2018 ha estat:

Categoria professional
Tècnics/ques
Administratius/ves
Personal directiu

Plantilla
mitjana
10
3
1
14
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Plantilla al 31-12-2019
Homes
Dones
Total
8
1
1
10

2
2
4

10
3
1
14
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Categoria professional

Plantilla
mitjana
9
3
1
13

Tècnics/ques
Administratius/ves
Personal directiu

Plantilla al 31-12-2018
Homes
Dones
Total
6
1
1
8

3
2
5

9
3
1
13

Altra Informació:
Segons senyala el seu Estatut orgànic, en cas de dissolució el patrimoni existent després de la
liquidació, hauria de passar a la colꞏlectivitat dels seus socis, notificant-la al Consell Català de
l’Esport, que determinaria la forma per aplicar-ho a activitats esportives.
Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors:
La informació en relació amb el període mig de pagament fet a proveïdors en operacions
comercials, és la següent:
Exercici 2019 Exercici 2018
Periode mitjà de pagaments a proveïdors

Dies

Dies

30,05

27,68

18. Esdeveniments posteriors al tancament
En data 14 de març de 2020, el Consejo de Ministros ha aprovat el Real Decreto 463/2020, pel
que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19. El Real Decreto pretén contenir la progressió de la malaltia mitjançant mesures com
la limitació de la llibertat de circulació de les persones, entre altres regulacions.
Com a conseqüència de les mesures adoptades, l’activitat de l’Entitat s’ha vist afectada per la
impossibilitat de continuar desenvolupant-se amb normalitat.
Totes les competicions esportives han estat suspeses mentre duri l’estat d’alarma. A més, s’ha
hagut de posposar l’inici d’altres activitats com cursos, proves de volei platja, etc. D’altres
activitats, com el campionat d’Espanya de volei neu i el campionat d’Espanya de seleccions
autonòmiques han estat cancelꞏlades.
La Junta Directiva de l’Entitat efectua un seguiment continu de la situació i de l’impacte financer
que es deriva de les conseqüències descrites. L’Entitat ha pres les següents mesures:
-

L’Entitat ha contractat dues pòlisses de crèdit per fer front a possibles tensions de
tresoreria.
A més, per ajudar a la situació econòmica, s’ha presentat un ERTO que afecta a la
totalitat de la plantilla amb efectes del 14 de març.
L’Entitat ha solꞏlicitat ajornaments de l’IVA i IRPF del segon trimestre.

En qualsevol cas, la Junta Directiva considera que d’aquests fets posteriors no es deriva cap
ajust als presents comptes anuals abreujats, en no posar de manifest condicions que existissin
al tancament de l’exercici.
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Addicionalment, des del 31 de desembre de 2019 i fins la data de formulació d’aquests comptes
anuals abreujats, no s’han produït esdeveniments rellevants addicionals que requereixin
l’ampliació o modificació del contingut d’aquests comptes anuals abreujats, amb excepció d’allò
indicat anteriorment.
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Junta Directiva
Els comptes anuals de la Federació Catalana de Voleibol corresponents a l’exercici 2019,
han estat formulats per la Junta Directiva amb data 25 de maig de 2019.

Maribel Zamora Gómez
Presidenta

Jaume Conejero Romagosa
Vicepresident 1er

Maite Meca i Gonzalez
Vicepresidenta Econòmica

Ignacio J. Calderé Molina
Secretari Junta

Antoni Blesa i Plana
Delegat Territorial de Lleida

Núria Terribas i Sala
Vocal

Alfredo Bérgua Valls
Tresorer

Miquel Gràcia Bosch
Delegat territorial de Girona

David Fernández i Fuentes
Vice president Esportiu 1er

David López Tapia
Vocal

Mª del Mar Arranz Boyero
Vice presidenta Esportiva 2ª

Alfonso Periañez Riesco
Delegat territorial de Tarragona

Xavier Pinós Fillat
Vocal

Jaume Argilés i Forné
Vocal

Oswaldo Valencia Gómez
Vocal

Àngel Sanchís Morente
Vocal

Juan Carlos Marín López
Vocal

