FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS. MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2012

1. Activitat de la Federació
La Federació Catalana d’Escacs (d’ara en endavant ens referirem com la Federació) es va constituir per temps indefinit el 2
d’agost de 1925, amb la finalitat d’ordenar, impulsar i dirigir tota l’activitat esportiva dels escacs a Catalunya.
La Federació Catalana d’Escacs es una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat
jurídica i capacitat plena d’obrar, dedicada a la promoció, la gestió i coordinació de la pràctica de l’esport, pel compliment del
seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu.
La Federació està constituïda per associacions, clubs i agrupacions esportives, així com per esportistes, àrbitres i tècnics que
entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva.
La Federació té com a finalitat bàsica ordenar, impulsar i dirigir l’activitat esportiva dels escacs a Catalunya, així com
desenvolupar els escacs en els seus aspectes esportius, educatius, pedagògics, artístics, recreatius i com a element significatiu
de la cultura a Catalunya, tot això en coordinació amb el Consell Català de l’Esport i d’altres organismes.
Actualment la Federació s’estructura en tres representacions territorials corresponents a Girona Tarragona i Lleida.
La moneda funcional utilitzada és l'euro.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
a) Imatge fidel
Els comptes anuals han estat obtingudes dels registres comptables i s'han presentat de manera que mostren la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’empresa i de la veracitat del fluxos d’efectiu haguts durant l’exercici
incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu. Els comptes anuals es sotmetran per a la seva aprovació a l’Assemblea General de
Clubs i es preveu que seran aprovades sense modificacions.
La Federació opta per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda Pime.
Els comptes anuals de la Federació corresponents als exercicis 2011 i 2012 finalitzats el 31 de desembre han estat elaborats
d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya
aprovat pel Decret 259/2008.
No existeixen raons excepcionals que suposin que per mostrar la imatge fidel, no s’hagin d’aplicar les disposicions legals
vigents en matèria comptable.
b) Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats en l’elaboració d’aquests comptes anuals son els que es resumeixen en la nota 4
d’aquesta memòria. S’han aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals tots els principis comptables obligatoris amb
incidència en el patrimoni, en la situació financera i en els resultats.
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de l’ incertesa
No s’han identificat dades rellevants referents a l’existència d'incerteses que hi pogués haver en la data de tancament de
l'exercici, que portin associats un risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en
l’exercici següent.
Tampoc s’han realitzat canvis significatius en les estimacions comptables que afecten a l’exercici actual ni que s’esperen que
puguin afectar als exercicis futurs.
d) Comparació de la informació
La informació de l'exercici és comparable a la de l'exercici precedent.
e) Estimacions realitzades
En els comptes anuals s’han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades per l’Administració de la Federació per valorar
alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es
refereixen a:


Les pèrdues per deteriorament de determinats actius.



La vida útil dels actius materials i intangibles.

Aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible en la data de la formulació d’aquests
comptes anuals sobre els fets realitzats.
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f) Agrupació de partides
No s’han realitzat agrupacions distintes en el balanç, en el compte de pèrdues i guanys, en l’estat de canvis en el patrimoni net
ni en l’estat de fluxos d’efectiu, diferents a les que apareixen desagregades en aquesta memòria.
g) Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements recollits en diverses partides del balanç.
h) Canvis en els criteris comptables
Veure contingut de l'epígraf d) anterior en aquest mateix apartat de la memòria.
i) Correccions d’errors
No s'han realitzat ajusts a l'exercici per correcció d'errors.

3. Aplicació de resultats
La proposta d'aplicació del resultat consolidat de la Federació es la següent:
Base de repartiment
Excedent de l’exercici

Import
58.119,34 euros

Distribució
Fons Social Federació

Import
58.119,34 euros

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

Federació Catalana

Resultat d’Explotació
57.100,06

Resultat Financer
1.019,28

Resultat de l’Exercici
58.119,34

4. Normes de registre i valoració
La Federació segueix les normes de registre i valoració establertes en el Pla General de Comptabilitat Pimes, sent les següents
algunes d'elles, si bé és possible que malgrat ser les normes establertes, no s'hagin produït en particular durant l'exercici
algunes transaccions de la naturalesa indicada:
a) Immobilitzat intangible
L'immobilitzat intangible es reconeix inicialment pel seu cost d'adquisició i, posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la
corresponent amortització acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i per les pèrdues de deteriorament que, en el
seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb una vida útil indefinida no s'amortitzen, però se sotmeten, almenys una
vegada a l'any, al test de deteriorament.
La Federació reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir‐se en el valor registrat d'aquests actius amb
origen en el seu deteriorament, utilitzant‐ne com a contrapartida l'epígraf "Pèrdues netes per deteriorament" del compte de
pèrdues i guanys. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, en el seu cas, de les
recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, s'expliquen en l'apartat c) d'aquesta Nota.
Les aplicacions informàtiques es registren al cost d'adquisició i s'amortitzen linealment en funció de la vida útil estimada. Els
costos de manteniment dels sistemes informàtics s'imputen a resultats de l'exercici que s'incorren.
b) Immobilitzat material
Les immobilitzacions materials es registren al cost, ja sigui aquest el d'adquisició o el de producció, net de la seva corresponent
amortització acumulada i de les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Per als immobilitzats que necessitin un
període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, s'inclou com a preu d'adquisició o cost de producció les
despeses financeres que s'hagin meritat abans de la seva posada en condicions d'ús. Durant l'exercici no s'han activat imports
per aquest concepte. S'amortitzen linealment en funció de la seva vida útil estimada, entenent‐se que els terrenys sobre els
quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització.
Les millores, costos d'ampliació i modernització en béns que allarguen la vida útil dels esmentats actius són capitalitzades com
a major import de l'immobilitzat material, amb el consegüent retiro comptable dels elements substituïts o renovats. Les
despeses de manteniment i conservació, seguint el principi de meritació, es carreguen a resultats en el moment en què es
produeixen.
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En el cas de baixes, retirs, o quan no s'espera obtenir beneficis o rendiments econòmics futurs dels elements de les
immobilitzacions materials, el seu cost d'adquisició i la seva amortització acumulada s'eliminen dels registres comptables. El
benefici o pèrdua resultant es porta a resultats.
L'amortització de les immobilitzacions materials s'inicia a partir de la data de la seva posada en funcionament.
L'Òrgan de govern de la Federació considera que el valor comptable dels actius no supera el valor recuperable dels mateixos,
calculant aquest partint de l’explica’t en el punt 4 c d'aquesta memòria.
c) Deteriorament del valor de l'immobilitzat material i intangible
En la data de cada balanç de situació o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, la Federació revisa els imports en
llibres dels seus actius materials i intangibles per determinar si els esmentats actius han sofert una pèrdua de deteriorament
de valor. Si existeix qualsevol indici, el import recuperable de l'actiu es calcula per tal de determinar l'abast de la pèrdua per
deteriorament de valor (si n'hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per si mateix que siguin independents
d'altres actius, es calcula el import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a què pertany l'actiu.
El import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor en ús.
d) Criteri de qualificació de terrenys i construccions com a inversions immobiliàries
No existeixen inversions immobiliàries corresponents als terrenys i construccions.
e) Arrendaments. Criteris de comptabilització de contractes d'arrendament financer i similars
i.
Arrendament financer. Es considera arrendament financer i similar, quan de les condicions econòmiques d'un acord
d'arrendament, es dedueixen que es transfereixen substancialment tots els riscs i beneficis inherents a la propietat dels
actius objecte dels contractes, quan no existeix dubte raonable que s'exercitarà l'opció de compra, o quan es dedueix que
es transferirà la propietat de l'actiu al finalitzar el contracte, quan el termini de l'arrendament coincideixi o cobreixi la
major part de la vida econòmica de l'actiu, quan el valor actual dels pagaments mínims acordats per l'arrendament suposi
la pràctica totalitat del valor raonable de l'actiu arrendat, quan les especials característiques de l'actiu objecte
d'arrendament fan que la seva utilitat quedi restringida a l'arrendatari‐llogater, quan l'arrendatari‐llogater pot cancel∙lar el
contracte d'arrendament assumint les pèrdues sofertes pel llogater a causa de tal cancel∙lació, quan els resultats derivats
de les fluctuacions en el valor raonable del import residual recauen sobre l'arrendatari|llogater o quan
l'arrendatari|llogater té la possibilitat de prorrogar l'arrendament amb pagaments substancialment inferiors als habituals
del mercat.
Es registra en l'actiu segons la seva naturalesa, és a dir com a immobilitzat material o intangible, per el import menor entre
el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual a l’inici del contracte dels pagaments mínims acordats inclòs el
pagament de l'opció de compra, i de les despeses directes inicials inherents a l'operació.
Els actius reconeguts en el balanç com a conseqüència dels contractes d'arrendament financer segueixen els criteris
d'amortització, deteriorament i baixa que els correspon segons la seva naturalesa.
ii.
Arrendament operatiu. En les operacions d'arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i substancialment
tots els riscs i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en el llogater.
Quan la Federació actua com a arrendatari, les despeses de l'arrendament incloent incentius concedits, en el seu cas, pel
llogater, es carreguen linealment al compte de pèrdues i guanys, en funció de la vida del contracte.
f)

Permutes
i. Permutes de caràcter comercial. L'immobilitzat material rebut es valora pel valor raonable de l'actiu lliurat més, en el
seu cas, les contrapartides monetàries lliurades, llevat que existeixi una evidència més clara del valor raonable de l'actiu
rebut i amb el límit d'aquest últim.
Les diferències de valoració que puguin sorgir en donar de baixa l'element lliurat a canvi es reconeixen en el compte de
pèrdues i guanys.
ii. Permutes de caràcter no comercial. L'immobilitzat material rebut es valora pel valor comptable del bé lliurat més, en el
seu cas, les contrapartides monetàries lliurades, amb el límit, quan està disponible, del valor raonable de l'immobilitzat
rebut si aquest fos menor.
Quan no es pot es obtenir una estimació fiable del valor raonable dels elements que intervenen en l'operació, aquesta es
tracta com de caràcter no comercial.

g)

Instruments financers
i. Actius financers. Es reconeixen en el balanç de situació quan es du a terme la seva adquisició i es registren inicialment al
seu valor raonable, incloent en general els costos de l'operació.


Inversions mantingudes fins al venciment. Actius els cobraments dels quals són una quantia fixa o determinable, el
venciment dels quals està fixat i sobre els quals es té intenció de mantenir‐los fins al seu venciment. Aquestes
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inversions es valoren posteriorment al seu cost amortitzat i els interessos meritats en el període, es calculen aplicant
el mètode del tipus d'interès efectiu.


Actius financers mantinguts per negociar. Actius l'adquisició dels quals s'origina per tal de vendre'ls en el curt
termini. La seva valoració posterior es realitza pel seu valor raonable i els canvis en l’esmenta’t valor raonable
s'imputen directament en el compte de pèrdues i guanys.



Préstecs i comptes a cobrar. Corresponen a crèdits (comercials o no comercials) originats a canvi de subministrar
efectiu, béns o serveis i els cobraments dels quals són de quantia determinada o determinable i que no es negocien
en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu "cost amortitzat" reconeixent en el compte de resultats els
interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu. Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten
en funció del risc que presenten les possibles insolvències respecte al seu cobrament.



Fiances lliurades. Figuren registrades pels imports pagats, que no difereixen significativament del seu valor raonable.

ii. Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades. En general, i amb independència del percentatge
de participació, les participacions en el capital social d'altres empreses no admeses a cotització en borsa es valoren pel seu
cost minorat, en el seu cas, per el import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. L’esmentada correcció
valorativa és la diferència entre el valor en llibres de la participació i el import recuperable, entenent aquest com el major
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluixos d'efectiu futurs derivats de la
inversió. Llevat de millor evidència del import recuperable de les inversions, en l'estimació del deteriorament d'aquesta
classe d'actius es pren en consideració el patrimoni net de l'entitat participada, corregit en les plusvàlues tàcites existents en
la data de la valoració.
Les correccions valoratives per deteriorament i, en el seu cas, la seva reversió, es registren com una despesa o un ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el valor original en llibres de
la inversió.
iii. Passius financers. Els instruments financers emesos, incorreguts o assumits es classifiquen com passius financers sempre
que d'acord amb la seva realitat econòmica suposin una obligació contractual de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o
d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables.


Préstecs bancaris. Els préstecs i descoberts bancaris que esdevinguin interessos es registren per l’import rebut, net
de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagables en la liquidació o el reembolso i
els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en el compte de pèrdues i guanys
utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es
liquiden en el període en què es produeixen.



Dèbits per operacions comercials. Són aquells passius financers que s'originen en la compra de béns i serveis per
operacions de trànsit de l'empresa. Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que
no tenen un tipus d'interès contractual es valoren pel seu valor nominal, en considerar‐se que l'efecte de no
actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.

iv. Instruments de patrimoni propi. L'import es registra en el patrimoni net, com una variació dels fons propis, sense
reconèixer‐se com a actius financers de l'empresa. Només es registra resultat en el compte de pèrdues i guanys en el cas de
transaccions de patrimoni propi de què s'hagi desistit.
h) Existències
Les existències es valoren seguint el criteri de cost o mercat, el menor dels dos. El cost es calcula utilitzant el següent mètode:
i)

Les matèries primeres es valoren al cost mitjana d'adquisició, o valor de reposició, si fos menor.

ii) Els productes en curs de fabricació es valoren al cost mig ponderat dels consums de matèries primeres i altres
materials, incorporant la part aplicable de costos directes i indirectes de mà d'obra i altres costos directes i indirectes de
fabricació.
iii) Els productes acabats es valoren al cost mig ponderat dels consums de matèries primeres i altres materials,
incorporant la part aplicable de costos directes i indirectes de mà d'obra i altres costos directes i indirectes de fabricació, o
al valor net realitzable, el que fos menor.
Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuen les
oportunes correccions valoratives reconeixent una despesa en el compte de pèrdues i guanys.
La valoració dels productes obsolets, defectuosos o de lent moviment s'ha reduït al seu possible valor de realització.
i)

Transaccions en moneda estrangera

La conversió en moneda nacional dels crèdits i dèbits expressats en moneda estrangera (divises diferents de l'euro) es
realitzen aplicant el tipus de canvi vigent en el moment d'efectuar la corresponent operació, es valoren al tancament de
l'exercici d'acord amb el tipus de canvi vigent a aquell moment.
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Les diferències de canvi que es produeixen com a conseqüència de la valoració al tancament de l'exercici dels dèbits i crèdits
en moneda estrangera s'imputen directament al compte de pèrdues i guanys.
No s'han produït canvis en la moneda funcional.
j)

Impostos sobre beneficis

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació
del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles,
més les variacions dels actius i passius per impostos diferits.
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que s'identifiquen com aquells imports que es
preveuen pagables o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així
com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Els
esmentats imports es registren aplicant la diferència temporària o crèdit que correspongui el tipus de gravamen a què
s'espera recuperar‐los o a què liquidar‐los.
Per la seva part, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporàries només es reconeixen en el cas que es
consideri probable que l'entitat vagi a tenir en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer‐los efectius i no
procedeixin del reconeixement inicial (llevat d'en una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no
afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable.
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) per tal de
comprovar que es mantenen vigents, efectuant‐se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats de les
anàlisis realitzades.
k) Ingressos i despeses
La imputació d'ingressos i despeses s'efectua en funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos representen i amb
independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat d'ells (criteri de meritació).
Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i representen els imports a cobrar pels
béns lliurats i els serveis deixats al marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos relacionats amb les
vendes.
Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit al comprador tots els riscs i beneficis significatius inherents a la
propietat dels béns.
Els ingressos ordinaris associats a la prestació de serveis es reconeixen igualment fonament de dret el grau de realització de la
prestació a la data del balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat.
Els ingressos i les despeses financeres es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de
cobrament o pagament, i el tipus d'interès efectiu aplicable.
l)

Provisions i contingències

Al temps de formular els comptes anuals, l'Òrgan de govern de la Federació diferencia entre:


Provisions. Passius que cobreixen obligacions presents a la data del balanç sorgides com a conseqüència
d'esdeveniments passats de què poden derivar‐se perjudicis patrimonials de probable materialització per a la
Federació, l’ import del qual i moment de cancel∙lació són indeterminats. Els esmentats saldos es registren pel valor
actual de l 'import més probable que s'estima que la Federació haurà de desemborsar per cancel∙lar l'obligació.



Passius contingents. Obligacions possibles sorgides com a conseqüència d'esdeveniments passats, la materialització
de la qual està condicionada que ocorri, o, no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la
Federació.

Els comptes anuals recullen totes les provisions significatives respecte a les quals s'estima que és probable que s'hagi
d'atendre l'obligació. Els passius contingents no es reconeixen en el balanç. S'informa dels mateixos, conforme als
requeriments de la normativa comptable.
Les provisions són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions específiques
per a les quals van ser originalment reconegudes, procedint o la seva reversió, total o parcial, quan les esmentades obligacions
deixen d'existir o disminueixen.
m) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Els criteris de valoració així com els d'imputació a resultats dels imports destinats als finals|finalitats mediambientals són
similars als de la resta dels actius i despeses.
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n) Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal, en particular, el referit a compromisos per
pensions
D'acord amb la normativa laboral vigent, existeix l'obligació d'indemnitzar aquells empleats que siguin acomiadats sense causa
justificada. No existeixen raons objectives que facin necessària la comptabilització d'una provisió per aquest concepte.
ny) Pagaments basats en accions
La política establerta en la Federació és la no realització de pagaments al personal basats en accions.
o) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions de caràcter reintegrable es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
i.
Subvencions a l'explotació. S'abonen a resultats en el moment en el qual, després de la seva concessió, la Federació
estima que s'han complert les condicions establertes en la mateixa i, per tant, no existeixen dubtes raonables sobre el seu
cobrament, i s'imputen als resultats de manera que s'asseguri en cada període un adequada correlació comptable entre els
ingressos derivats de la subvenció i les despeses subvencionades.
ii.
Subvencions, donacions i llegats rebudes per a l'establiment o estructura fixa de la Federació. Quan no són
reintegrables, es classifiquen en el patrimoni net, per l'import concedit una vegada deduït l'efecte impositiu. Es procedeix al
registre inicial, una vegada rebuda la comunicació de la seva concessió, en el moment que s'estima que no existeixen dubtes
raonables sobre el compliment de les condicions establertes en les resolucions individuals de concessió. S'imputen com a
ingrés de l'exercici en proporció amb la dotació a l'amortització efectuada per als actius finançats amb les mateixes, llevat
que es tracti d'actius no depreciables, en el cas del qual s'imputen a l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o baixa en
inventari dels mateixos.
p) Negocis conjunts
Les explotacions i actius controlats de forma conjunta es comptabilitzen seguint les normes de registre i valoració establertes
en el Pla General de Comptabilitat.
Les participacions en empreses controlades de forma conjunta es registren segons el previst respecte a les inversions en el
patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades
q) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
A efectes de presentació dels comptes anuals, s'entén que una altra empresa forma part del grup quan ambdues estan
vinculades per una relació de control, directa o indirecta, anàloga a la prevista a l'article 42 del Codi de Comerç per als grups
de societats o quan les empreses estan controlades per qualsevol mitjà o medi per una o diverses persones físiques o
jurídiques que actuen conjuntament o es troben sota adreça única per acords o clàusules estatutàries.
S'entén que una empresa és associada quan sense que es tracti d'una empresa del grup, en el sentit assenyalat anteriorment,
alguna o algunes de les empreses que el formen, inclosa l'entitat o persona física dominant, exerceix influència significativa. Es
presumeix que existeix influència significativa quan es té almenys el 20% dels drets de vot d'una altra societat.
Les transaccions entre parts vinculades es comptabilitzen d'acord a les normes generals, amb independència del grau de
vinculació existent entre les esmentades empreses.
r) Classificació de saldos entre corrent i no corrent
En el balanç de situació adjunt, els actius i passius es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents comprenen aquells
saldos que la Federació espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal d'explotació, aquells
altres que no corresponguin amb aquesta classificació es consideren no corrents.
s) Béns integrants del patrimoni cultural
No existeix béns integrants del patrimoni cultural.

5. Immobilitzat
5.1 Immobilitzat material
Els moviments dels saldos inclosos en aquest epígraf han estat els següents (en euros):
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a)
Amortització
L'amortització de les immobilitzacions materials s'inicien a partir de la data de la seva posada en funcionament.
Les vides útils estimades són:
Concepte

Anys

Construccions

50

Instal∙lacions tècniques

10

Utillatge

10

Mobiliari

6‐ 7

Equips per a processos d’informació

4

Un altre immobilitzat

b)

6 ‐7

Subvencions, donacions i llegats

Le explicacions al respecte es troben en la Nota 12 de la present memòria.
5.2 Immobilitzat intangible
Els moviments dels comptes inclosos en aquest apartat han estat els següents (en euros):
Concepte

Aplicacions informàtiques

Total

COST
23.795,00

23.795,00

Altes

Saldo inicial

‐‐

‐‐

Baixes

‐‐

‐‐

Traspasos

‐‐

‐‐

23.795,00

23.795,00

13.641,72

13.641,72

3.142,58

3.142,58

Saldo final
AMORTITZACIÓ
Saldo inicial
Altes
Baixes

‐‐

‐‐

16.784,30

16.784,30

Saldo inicial

‐‐

‐‐

Altes

‐‐

‐‐

Baixes

‐‐

‐‐

Saldo final

‐‐

‐‐

10.153,28

10.153,28

7.010,70

7.010,70

Saldo final
DETERIORAMENT DE VALOR

VALOR NET
Inicial
Final
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a)

Amortització

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

Anys

Aplicacions informàtiques

b)

4

Subvencions, donacions y llegats

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

6.

Inversions immobiliàries

La Federació no disposa en el seu actiu d’inversions immobiliàries.

7.

Béns del patrimoni cultural

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

8.

Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

8.1

Arrendaments financers

La Federació no té contractes d’arrendaments financers vigents al tancament de l’exercici.
8.2

Arrendaments operatius

La Federació no té contractats arrendaments operatius no cancelables.
Respecte a altres arrendaments operatius la Federació ha reconegut com despesa del exercici un import total de 2.057,94
euros (2.028,40 euros en el exercici anterior), corresponent a pagos mínims de los respectius contractes de arrendament
operatiu.

9.

Actius financers

9.1

Consideracions generals

Es detallen en els dos quadres inclosos a continuació en aquesta memòria les classes d'instruments financers definides per la
Federació.
9.2

Usuaris i altres deutors
Exercici

Exercici anterior

43.727,65

41.541,67

Clubs de dubtós cobrament

‐20.347,56

‐20.994,23

Administracions públiques deutores per subvencions

114.786,48

336.290,10

Total

138.166,57

356.837,54

Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats
Clubs i associacions esportives

El apartat corresponent a Administracions públiques deutores esta formada per les subvencions atorgades i pendents de
cobro al tancament de l’exercici, i se detallen seguidament:
Administració o Entitat que atorga la subvenció
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Unió de Federacions Esportives
Total
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Pendent de Cobrament
Exercici

Pendent de Cobrament

‐‐

2.078,00

2.817,00

1.155,00

111.969,48

323.157,10

‐‐

9.900,00

114.786,48

336.290,10

Exercici anterior

Actius financers
CLASSES
Instruments financers a llarg termini
Valors
representatius de
deute

Instruments de
patrimoni
CATEGORIES

2012

Actius financers a cost amortitzat

2011

2012

‐‐

2011

Instruments financers a curt termini

Crèdits derivats
Altres

Instruments de
patrimoni

2012

2012

2011

Valors
representatius de
deute

2011

2012

2011

Total

Crèdits derivats Altres
2012

2011

2012

2011

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐ 148.166,57 466.837,54 148.166,57 466.837,54

- Valorats a valor raonable

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

- Valorats a cost

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Tresoreria

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐ 160.123,53

41.098,51 160.123,53

41.098,51

Total

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐ 308.290,10 507.936,05 308.290,10 507.936,05

Inversions mantingudes fins al venciment

Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda:

10. Passius financers
CLASSES
Instruments financers a llarg termini

CATEGORIES
Dèvits i partides a pagar

Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

2012

2012

‐‐

2011

2011

Instruments financers a curt termini

Derivats.
Altres
2012

2011

Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats . Altres

2012

2012

2012

2011

2011

Total

2011

2012

2011

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

122184,27

457068,18

122684,27

457068,18

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐ Mantingus per negociar

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐ D'altres

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Deivar¡ts de cobertura

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Total

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

122184,27

457068,18

122684,27

457068,18

Inversions mantingudes fins al
venciment

Préstecs i partides a cobrar
Passius a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys:
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Informació dels Actius i Passius financers
a)
guanys

Actius financers i passius financers valorats a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i

La Federació no té en el seu balanç actius i passius financers valorats a valor raonable amb canvis en el compte de
pèrdues i guanys.
b)

Reclassificacions dels actius financers

No hi ha reclassificacions d’actius financers que hagin passat a valorar a cost o a cost amortitzat, en lloc de a valor
raonable o viceversa.
c)

Classificació per venciments

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

Empreses del grup, multigrup i associades

No hi ha empreses del grup, multigrup ni associades.
e)

Garanties

La Federació no ha entregat garanties a tercers.

11.
a)

Fons Propis
Fons Social

Els Fons Propis de la Federació estan integrats per els resultats obtinguts en anys anteriors i que varen ser objecte
de la seva distribució con Fons Social.
El moviment del Fons Propis del any es el següent:
Concepte

Fons Social

Saldo Inicial
Distribució del Resultat 2011

Resultat de l’exercici

Total

159.015,90

17.424,64

176.440,54

17.424,64

‐17.424,64

‐‐

‐‐

58.119,34

58.119,34

176.440,54

58.119,34

234.559,88

Resultat de l’exercici 2012
Saldo Final

12.

Subvencions, donacions i llegats

La Federació ha rebut les següents subvencions a l’explotació i de capital:
Exercici
Concepte de la subvenció, donació o llegat

Administració o Entitat que atorga en cas
de subvenció

Import concedit

Subvenció a l’explotació

Subvenció de Capital

221.572,00

221.572,00

‐‐

Activitats de la propia Federació

Cons el l Ca ta là de l ’Esport

Subvenció Conselleria de Cultura

Cons el leri a de Cultura

1.183,48

1.183,48

‐‐

Memorial Garcia Ilundain

Diputa ci ó de Ba rcel ona

1.662,00

1.662,00

‐‐

Trobada Intergeneracional d’escacs

Diputa ci ó de Ba rcel ona

1.155,00

1.155,00

‐‐

Subvenció Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Ba rcel ona

12.000,00

12.000,00

‐‐

Subvenció Garcia Ilundain

Ajuntament de Ba rcel ona

2.000,00

2.000,00

Subvenció escola municipal d’escacs

Ajuntament de Ba rcel ona

7.500,00

7.500,00

‐‐

Subvenció competicions

Federa ci ón Es pañola de Ajedrez

17.866,52

17.866,52

‐‐

Subvencions de capital traspassades

26.522,85
264.939,00

Total
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264.939,00

26522,85

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

Administració que dona la subvenció

Import concedit

Any de la
concessió

Saldo inicial en Imputació a resultats
el balanç
del exercici

Saldo final en el
balanç

Programa informàtic

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

3.000,00

2.008

‐‐

‐‐

‐‐

Programa informàtic

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

3.000,00

2.009

750,00

750,00

‐‐

Programa informàtic

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

9.900,00

2.011

7.425,00

2.475,00

4.950,00

Programa informàtic

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

6.000,00

2.012

‐‐

1.500,00

4.500,00

Spin

Spin Vilanova

5.210,00

2.011

3.907,50

1.302,50

2.605,00

Local

Generalitat de Catalunya

350.000,00

2.011

348.507,85

19.460,35

329.047,50

Taules escacs

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

6.900,00

2.011

6.382,50

1.035,00

5.347,50

366.972,85

26.522,85

346.450,00

Total

6.000,00

Amb data 22 de març 2011 el Consell Català de l’Esport notifica la resolució per la qual concedeix una subvenció per
equipaments esportius per a l’actuació “Centre d’escacs” d’un principal de 350.000,00 euros. Aquesta subvenció
està imputada com a ingressos directament al patrimoni net i s’ha reconegut en el compte de resultats com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la propia
subvenció. Aquest efecte s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l‘amortització
efectuada en aquest període.
La finalitat de la subvenció es la reforma interior, compartiment i distribució de l’espai, interiorisme, instal.lacions i
serveis, de la part del local A del Complex Fabra i Coats assignat per a la futura Seu de la Federació Catalana
d’Escacs.

Exercici anterior
Concepte de la subvenció, donació o llegat

Administració o Entitat que atorga en cas
de subvenció

Import concedit

Subvenció a
l’explotació

Subvenció de Capital

262.394,00

263.394,00

‐‐

Activitats de la propia Federació

Consell Català de l’Esport

Memorial Garcia Ilundain

Diputació de Barcelona

2.078,00

2.078,00

‐‐

Trobada Intergeneracional d’escacs

Diputació de Barcelona

1.155,00

1.155,00

‐‐

Subvenció Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

12.500,00

12.500,00

‐‐

Subvenció Garcia Ilundain

Ajuntament de Barcelona

2.000,00

2.000,00

Subvenció escola municipal d’escacs

Ajuntament de Barcelona

8.500,00

8.500,00

‐‐

Subvenció competicions

Federación Española de Ajedrez

16.221,25

16.221,25

‐‐

Subvencions de capital traspassades

7.043,69

Total

304.848,25
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304.845,25

7.043,69

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

Administració que dona la subvenció

Import concedit

Any de la
concessió

Saldo inicial en el
balanç

Imputació a
resultats del
exercici

Saldo final en el
balanç

Programa informàtic

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

3.000,00

2.008

506,54

506,54

0,00

Programa informàtic

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

3.000,00

2.009

1.500,00

750,00

750,00

Programa informàtic

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

9.900,00

2.011

0,00

2.475,00

7.425,00

Spin

Spin Vilanova

5.210,00

2.011

0,00

1.302,50

3.907,50

Local

Generalitat de Catalunya

350.000,00

2.011

0,00

1.492,15

348.507,85

Taules escacs

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

6.900,00

2.011

0,00

517,50

6.382,50

2.006,54

7.043,69

366.972,85

Total

13.

9.000,00

Situació fiscal

El Impost sobre Societats de l'exercici es calcula partint del resultat comptable, obtingut per l'aplicació de principis
de comptabilitat generalment acceptats, que no necessàriament ha de coincidir amb el resultat fiscal, entès aquest
com la base imposable de l'esmentat impost. No obstant la Federació va rebre durant el transcurs del exercici
diferents ingressos per quotes dels associats y subvencions que va destinar per complert a la seva activitat inclosa
en el seu objecte social, per lo que la obtenció d’aquest ingressos es deuen considerar com exempts de tributació
en el Impost sobre Societats.
La Federació està exempta del Impost sobre el valor afegit.
a)

Exercicis oberts a inspecció

D'acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les
declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de
prescripció de quatre anys des de la presentació de cada declaració d'impostos. AL tancament de l'exercici, la
Federació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals, pel motiu indicat, tots els impostos que li són aplicables
dels últims quatre anys des de la presentació de cada impost. La Federació preveu, que en cas d'inspecció, no
sorgeixin passius addicionals d'import significatiu.

14 .

Ingressos i Despeses

a)

Ajuts concedits i altres despeses

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

Exercici anterior

Desplaçament i Ajuts concedits per competicions

58.873,73

58.258,94

Quotes de federacions estatals

36.533,40

32.635,80

8.574,92

11.219,49

103.982,05

102.114,23

Concepte

Despeses de representació i desplaçament
Total

Dins de la partida de despeses de representació i desplaçament es troben les derivades del funcionament de l’òrgan
de govern de la Federació incloent els responsables de les delegacions territorials.
b)

Aprovisionament

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

Exercici anterior

Compres de material destinat per la venta

4.616,47

7.043,14

Variacions d’existències

4.733,51

3.305,78

Total

9.349,98

10.348,92

Concepte
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c)

Despeses de personal

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

d)

Concepte
Sous i Salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials

Exercici
113.719,47
32.832,46
637,12

Exercici anterior
113.488,26
34.113,78
531,11

Total

147.189,05

148.133,15

Ingressos per les activitats

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

e)

Concepte
Vendes material esportiu
Llicencies i quotes
Subvencions Oficials a l’explotació

Exercici
9.238,65
203.694,03
264.939,00

Exercici anterior
14.485,20
194.478,83
304.848,25

Total

477.871,68

513.812,28

Ingressos financers

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és com segueix:
Concepte
Altres ingressos financers
Total

f)

Exercici
1.019,28
1.019,28

Exercici anterior
1.121,78
1.121,78

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

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

Concepte
Variació provisió per a insolvències
Total
g)

Exercici
2.310,74
2.310,74

Exercici anterior
3.074,71
3.074,71

Altres resultats

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

15.

Exercici
1.046,23
1.046,23

Exercici anterior
443,25
443,25

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

No hi ha aplicació d’elements patrimonial i d’ingressos a finalitats estatutàries diferents als esmentats en la Nota. 11
de Fons Propis.

16.

Operacions amb parts vinculades

No existeixen operacions amb parts vinculades.
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17.

Altre informació

a)

Persones empleades

El nombre mig de persones empleades en el curs de l'exercici, expressat per categories, i la distribució per sexes al
terme de l'exercici del personal de la Federació, és tal com es detalla a continuació:

Departament/ Concepte
Gerent
Administració
Total
b)

Número
mitjà anual
1,00
4,00
5,00

Empleats al tancament de
l’exercici
Homes

Dones

1
3
4

Empleats al tancament de
l’exercici anterior

Total
‐‐
1
1

Homes
1
4
5

Dones
1
8
9

Total

‐‐
1
1

1
9
10

Acords que no figuren en balanç

No hi ha acords de la Federació que no figurin en balanç i sobre els quals no s'hagi incorporat informació en cap
altra nota de la memòria.
Al tancament de l’exercici la Federació no té garanties cedides a tercers.
c)

Fets posteriors al tancament

Fins la data de formulació del Comptes Anuals no s’han produït fets posteriors que posin de manifest circumstàncies
que ja existien en la data de tancament del exercici i que per la importància de la seva incidència econòmica deurien
suposar ajustos en les Comptes Anuals o modificacions en la informació continguda en aquesta Memòria.
Tampoc hi ha fets posteriors que demostrin condicions que no existien al tancament del exercici i que siguin de tal
importància que requereixin informació en aquesta Memòria.
d)
Informació sobre autoritzacions otorgades per l’autoritat corresponent que siguin necessàries para
determinades actuacions
No existeixen comunicacions per l’autoritat corresponent que siguin necessàries per determinades actuacions.
e)

Canvis en l’Òrgan de govern, direcció i representació

En 2012 s’ha incorporat com membre nou de la Junta Directiva Davide Vega D’Aurelio.
Els actuals membres de la Junta Directiva són els signants de la Memòria i Comptes Anyals 2012.

18.

Informació segmentada

a)

Per categories de activitats i centres de treball i àrees geogràfiques

Les principals activitats ordinàries de la Federació son las següents:
Exercici

14

Exercici anterior

19.

Règim Pressupostari i anàlisis per funcions o Activitats

La Federació ha elaborat un pressupost de les activitats que es desenvoluparan al llarg de l’any 2013.
(Veure annex nºI)
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ANNEX I

PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2013
despeses

Concepte

1.Clubs, Llicències i Quotes

ingressos

( 46.500,- )

Tornejos homologats
Quotes Clubs
Llicències (jugadors + arbitres)
Canon FEDA
Canon per llicències de jugadors
Quotes de valoració FIDE de torneigs oficials
Assegurança

( 206.000,- )
5.000 €

5.000 €
39.500 €
161.500 €

36.500 €
1.000 €
4.000 €

2.Subvencions de la Generalitat de Catalunya

165.000 €

3.Local: Seu social i nou local a Sant Andreu
Pis Gran Via
Comunitat de Propietaris
Aigua
Electricitat
Impost Bens Immobles
Assegurança
Seu Social a Sant Andreu
Lloguer
Neteja
Assegurança
Aigua
Electricitat

( 4.100,- )
2.500,00 €
150,00 €
150,00 €
1.000,00 €
300,00 €
( 4.300,- )
850,00 €
2.000,00 €
600,00 €
350,00 €
500,00 €

4.Personal
Personal Administratiu FCE

121.000 €

5.Oficina

( 15.735,- )

Telèfon i Fax
Renting Centraleta Movistar
Reparacions i conservació
Material Informàtic
Manteniment Pàgina WEB
Material d'oficina
Impremta
Correos i comunicacions

6.000 €
1.235 €
1.000 €
2.000 €
3.000 €
1.000 €
500 €
1.000 €

6.Serveis Federatius
Comitè d'àrbitres
Comitè de Monitors
Retransmisions en Directe

350 €
200 €
500 €

0€
0€
1.200 €

Portal d'Internet ICC
Contracte portal Internet

21.000 €

Serveis documentals

100 €

Butlletí d'Escacs

( 9.600,- )

Venda
Impressió i Tramesa
Maquetacio
Producció i Supervisió

( 100,- )
100 €
3.500 €
4.700 €
1.400 €

Gestió de material i d'impressos

4.000 €

5.000 €

30.000 €

10.000 €

Escacs de base
Pla de formació
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7.Competicions Generals
Competicions Àmbit Català
Campionat de Catalunya
Copa Catalana
Festa Catalana
Campionat de Catalunya
Campionat de Catalunya
Campionat de Catalunya

( 17.900,- )

Absolut per Equips

de Ràpides per Equips
de Ràpides Individuals
Individual Absolut

Competicions estatals

€
€
€
€
€
€

( 10.000,- )

Subvenció FEDA per competicions
Organització / participació fora de Catalunya

21.500
0
0
4.500
0
0

( 181.800,- )

de Catalunya de Menors Individual
Catalunya per Equips d'edats
d'Espanya Individual d'edats
d'Espanya de la Juventud

€
€
€
€

( 7.500,- )

Campionat de Catalunya Femení
Pla de formació dels escacs femenins
Intergeneracional
Recursos generats per l'activitat
Subvencio Diputació Barcelona
Campionat d'Espanya Femení

10.000 €

( 160.000,- )
108.000
33.000
40.000
800

Escacs Femenins

€
€
€
€
€
€

( 10.000,- )
0€
10.000 €

Escacs de base
Campionat
Campionat
Campionat
Campionat

( 26.000,- )
5.500
1.000
2.000
1.400
0
8.000

100.000
30.000
30.000
0

€
€
€
€

( 2.000,- )
4.000 €
500 €
1.000 €

1.000 €

2.000 €

0€

21.000 €

18.000 €

1.000 €

Veterans
Campionat de Catalunya Individual de Veterans

Promoció internacional

( 73.500,- )

Circuit Oberts Internacionals de Catalunya
Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit
Torneig Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona

( 21.500,- )
12.000 €
40.000 €
21.500 €

despeses

Concepte

8. Delegació de Barcelona

ingressos

( 25.750,- )

Competicions general de Barcelona
Copa Catalana Territorial de Barcelona
Campionat Territorial de Barcelona
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas
Torneig de menors
Torneig Internacional
Subvenció Diputació Barcelona
Subvenció Ajuntament Barcelona
Activitats d'Escacs de base
Territorial de Barcelona de Menors
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona
Competicions de Veterans
Campionat de Veterans de Barcelona
Organització i Representació
Formació escacs base

( 20.150,- )

3.200 €
2.500 €

3.000 €
2.500 €

3.000 €
3.400 €

1.200
1.500
1.600
2.000

9. Delegació de Girona

€
€
€
€

3.500 €
7.500 €

7.500 €

650 €

600 €

1.000 €
1.000 €

250 €

despeses

Concepte

0€
0€
21.500 €

ingressos

( 12.500,- )

( 3.900,- )

Local i oficina
Telèfon i Fax
Manteniment Pàgina WEB
Material d'oficina
Correos i comunicacions
Competicions generals
Copa Girona
Festa de Girona
Campionat Territorial Absolut
Campionat de Ràpides Individuals
Campionat d'Escacs Actius
Escacs de base
Campionat de Girona de menors Individual
Campionat de Girona de menors equips
Pla de formació Escacs de Base
Escacs Femenins
Campionat Femení de Girona
Veterans
Campionat de Veterans de Girona

500,00
3.000,00
3.500,00
550,00
250,00

Organització i Representació

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

1.500,00 €
350,00 €
1.500,00 €

400,00 €
0,00 €

350,00 €

50,00 €

700,00 €

50,00 €

300,00 €
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650,00
1.350,00
1.300,00
100,00
0,00

despeses

Concepte

10. Delegació de Lleida

ingressos

( 18.200,- )

Local i oficina
Telèfon i Fax
Material d'oficina
Competicions generals
Copa Lleida
Campionat de Ràpides per Equips
Campionat Territorial Absolut
Campionat de Ràpides Individuals
Campionat d'Escacs Actius de Lleida
Festa de Lleida
Obert Territorial de Lleida
Escacs de base
Campionat de Lleida Individual d'Edats
Campionat de Lleida per equips d'Edats
Pla de formació Escacs de Base
Escacs Femenins
Campionat Femení de Lleida
Veterans
Campionat de Veterans de Lleida
Altres
Organització i Representació
Butlleti
Magatzemmatge de material

( 9.200,- )

750,00 €
350,00 €
600,00 €
400,00 €
2.500,00 €
400,00 €
400,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €

1.000,00 €
250,00 €
1.800,00 €
450,00 €
450,00 €
2.700,00 €
1.250,00 €

1.600,00 €
0,00 €
2.800,00 €

600,00 €
0,00 €
700,00 €

100,00 €

0€

100,00 €

0€

900,00 €
400,00 €
400,00 €

despeses

Concepte

11. Delegació de Tarragona

ingressos

( 20.400,- )

Local, oficina i serveis
Telèfon i Fax
Despesa electricitat
Despeses de neteja
Material d'oficina
Correos i comunicacions
Reparacions i conservació
Primes d'assegurances
Competicions generals
Copa Tarragona
Festa de Tarragona
Campionat Territorial Individual Absolut
Memorial Calbet
Campionat de Ràpides Individuals
Escacs de base
Campionat de Tarragona Individual d'Edats
Campionat de Tarragona per equips d'Edats
Pla de formació Escacs de Base
Escacs Femenins
Campionat Femení de Tarragona
Veterans
Campionat de Veterans de Tarragona

( 7.000,- )

800,00 €
400,00 €
200,00 €
200,00 €
0,00 €
200,00 €
200,00 €
650,00
1.300,00
2.700,00
4.000,00
400,00

Despeses de representació
Varis

€
€
€
€
€

650,00
550,00
1.800,00
2.000,00

€
€
€
€

3.000,00 €
400,00 €
3.400,00 €

700,00 €
100,00 €
1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

800,00 €

200,00 €

1.500,00 €
250,00 €

12. Altres

( 15.215,- )

Bancs
Auditoria Comptable
Assessoria Fiscal
Organització i Representació
Desplaçaments Generals
Patrocinis
Varis

( 20.900,- )
1.000 €
5.000 €
1.500 €
4.500 €
3.000 €

13. Amortitzacions

TOTAL

215 €

20.000 €
900 €

60.000 €

35.000 €

721.050 €
18

721.050 €

20.

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

La Federació ha confeccionat un quadre que mostra les diferències entre el pressupost per a l’exercici 2012 i els
resultats obtinguts en aquest, determinant així les desviacions generades. (Veure annex nºII)
ANNEX II

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2012
DESPESES
Concepte
1.Clubs, Llicències i Quotes
Tornejos homologats
Quotes Clubs
Llicències
Canon FEDA
Canon per llicències
Quotes de valoració FIDE de torneigs oficials
Assegurança

pressupostat

gastat

43.400,00 €
5.000,00 €

42.174,82 €
2.580,00 €

34.000,00 €
400,00 €
4.000,00 €

36.153,40 €
380,00 €
3.061,42 €

INGRESSOS
pertentatge
actuació
97,18%

2.Subvencions de la Generalitat de Catalunya
3.Local: Seu social i nou local a Sant Andreu
Pis Gran Via
Comunitat de Propietaris
Aigua
Electricitat
Impost Bens Immobles
Neteja
Assegurança
Seu Social Sant Andreu
Lloguer
Neteja
Assegurança
Aigua
Electricitat
Trasllat al nou local de Sant Andreu
Despeses obertura del nou local de Sant Andreu

pressupostat

199.400,00 € 196.602,10 €
5.000,00 €
6.030,00 €
41.400,00 € 39.330,00 €
153.000,00 € 151.242,10 €

221.572,00 €
16.600,00 €

26.996,22 €

2.500,00 €
250,00 €
350,00 €
800,00 €
300,00 €
600,00 €

1.917,22 €
306,87 €
559,42 €
953,14 €
345,80 €
353,81 €

800,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

813,02 €
2.570,08 €
558,82 €
0,00 €
202,19 €
8.589,35 €
9.826,50 €

4.Personal
Personal Administratiu FCE

134.700,00 €

134.741,14 €
134.741,14 €

100%

5.Oficina
Telèfon i Fax
Renting Centraleta Movistar
Reparacions i conservació
Material Informàtic
Manteniment Pàgina WEB
Material d'oficina
Impremta
Correos i comunicacions

16.000,00 €
6.000,00 €
1.235,00 €
1.600,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.800,00 €
1.000,00 €
865,00 €

16.358,16 €
3.834,92 €
1.244,92 €
3.777,63 €
1.699,09 €
3.546,37 €
845,20 €
476,15 €
933,88 €

102%

6.Serveis Federatius
Comitè d'àrbitres
Comitè de Monitors
Retransmisions en Directe
Campanya "Cap Municipi sense Club"
Portal d'Internet
Contracte portal Internet
Gestió Portal Internet
Serveis documentals
Butlletí d'Escacs
Subscriptors
Venda
Subvenció Generalitat - Departament Cultura
Impressió i Tramesa
Maquetació
Producció i Supervisió
Gestió de material i d'impressos
Escacs de base
Pla de formació

79.100,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €
0,00 €

72.193,05 €
5.491,76 €
467,14 €
137,82 €
0,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €
0,00 €

91,27%

13.100,00 €

7.954,51 €

ingressat

221.572,00 €

98,60%

-1.572,72

100,00%

0,00

162,63%

-41,14

21.000,00 €
2.100,00 €
3.000,00 €
1.200,00 €
0,00 €

28.923,06 €
5.875,00 €
1.216,93 €
1.200,00 €
0,00 €

100,00 €
1.600,00 €
100,00 €
1.500,00 €

70,00 €
1.541,48 €
176,00 €
182,00 €
1.183,48 €

7.000,00 €
4.700,00 €
1.400,00 €
4.000,00 €

2.931,07 €
4.669,44 €
354,00 €
9.349,98 €

5.000,00 €

9.238,65 €

34.000,00 €

27.791,84 €

8.000,00 €

9.781,00 €
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pertentatge
actuació

137,73%

14.830,01

7.Competicions Generals
Competicions Àmbit Català
Campionat de Catalunya Absolut per Equips
Copa Catalana
Festa Catalana
Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips
Campionat de Catalunya de Ràpides Individuals
Campionat de Catalunya Individual Absolut
Competicions estatals
Subvenció FEDA per competicions
Organització i participació fora de Catalunya
Escacs de base
Campionat de Catalunya de Menors Individual
Campionat Catalunya per Equips d'edats
Campionat de Catalunya Sub-8
Campionat d'Espanya Individual d'edats
Campionat d'Espanya de la Juventud
Escacs Femenins
Campionat de Catalunya Femení
Pla de formació dels escacs femenins
Intergeneracional
Recursos generats per l'activitat
Subvencio Diputació Barcelona
Campionat d'Espanya Femení
Veterans
Campionat de Catalunya Individual de Veterans
Campionat d'Europa de Veterans per Equips
Seleccions catalanes
Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques
Promoció internacional
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya
Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit
Organització i Promoció Tornejos Internacionals
Torneig Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona
8. Delegació de Barcelona
Competicions general de Barcelona
Copa Catalana Territorial de Barcelona
Campionat Territorial de Barcelona
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas
Recursos generats per l'activitat
Subvenció Diputació Barcelona
Subvenció Ajuntament Barcelona
Activitats d'Escacs de base
Territorial de Barcelona de Menors
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona
Competicions de Veterans
Campionat de Veterans de Barcelona
Varis
Organització i Representació
Beca tecnificacio
Formació escacs base
9. Delegació de Girona
Local i oficina
Telèfon i Fax
Manteniment Pàgina WEB
Material d'oficina
Correos i comunicacions
Organització competicions
Competicions generals
Copa Girona
Festa de Girona
Campionat Territorial Absolut
Campionat de Ràpides Individuals
Campionat d'Escacs Actius
Escacs de base
Campionat de Girona de menors Individual
Campionat de Girona de menors equips
Pla de formació Escacs de Base
Escacs Femenins
Campionat Femení de Girona
Veterans
Campionat de Veterans de Girona
Organització i Representació

400.133,00 € 345.483,38 €
25.700,00 € 23.490,26 €
5.500,00 €
6.428,20 €
2.000,00 €
817,26 €
6.800,00 €
4.284,42 €
1.400,00 €
1.727,93 €
0,00 €
446,26 €
10.000,00 €
9.786,19 €
13.000,00 €
7.027,73 €

86,34%

13.000,00 €
7.027,73 €
238.700,00 € 198.643,91 €
122.000,00 € 105.488,04 €
49.000,00 € 39.818,28 €
5.500,00 €
7.696,47 €
60.000,00 € 43.610,25 €
2.200,00 €
2.030,87 €
8.330,00 €
7.550,63 €
4.130,00 €
3.222,25 €
500,00 €
726,00 €
1.100,00 €
1.298,40 €

2.600,00 €
23.000,00 €
21.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €
0,00 €
91.403,00 €
15.800,00 €
50.031,00 €
1.000,00 €
24.572,00 €

2.303,98 €
20.099,17 €
18.559,53 €
1.539,64 €
0,00 €
0,00 €
88.671,68 €
14.949,80 €
49.266,00 €
0,00 €
24.455,88 €

29.894,00 €

25.254,64 €

2.800,00 €
2.500,00 €
8.900,00 €

3.189,74 €
1.782,85 €
7.734,75 €

317.850,00 € 301.357,64 €
29.250,00 € 29.367,38 €
22.000,00 € 21.380,16 €
60,00 €
2.750,00 €
3.847,22 €
4.500,00 €
4.080,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18.000,00 € 17.866,52 €
18.000,00 € 17.866,52 €

38.157,26

95,01%

3.559,36

78,90%

2.768,52

201.400,00 € 184.590,74 €
117.400,00 € 105.258,76 €
44.000,00 € 43.102,50 €
5.000,00 €
7.472,00 €
35.000,00 € 28.757,48 €
0,00 €
0,00 €
1.700,00 €
2.837,00 €
1.100,00 €
1.090,00 €
0,00 €
100,00 €
500,00 €
0,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
49.500,00 €

84,48%

28.000,00 €

225,00 €
1.155,00 €
367,00 €
16.655,00 €
16.655,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50.041,00 €
0,00 €
29.041,00 €

21.500,00 €

21.000,00 €

21.624,00 €

20.544,00 €

3.200,00 €
2.500,00 €

3.085,00 €
1.887,00 €

1.900,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

3.310,00 €
1.662,00 €
2.000,00 €

4.000,00 €
8.100,00 €

3.313,85 €
7.189,85 €

8.500,00 €

7.500,00 €

650,00 €

156,44 €

600,00 €

800,00 €

1.000,00 €

516,73 €

1.296,00 €
648,00 €

1.370,43 €
77,76 €

324,00 €
600,00 €

300,00 €
0,00 €

13.380,00 €

9.788,48 €

3.900,00 €

3.077,00 €

500,00 €
60,00 €
100,00 €
50,00 €
1.750,00 €

277,23 €
58,55 €
4,99 €
36,63 €

350,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
200,00 €

327,38 €
1.779,00 €
3.030,85 €
244,98 €
313,72 €

500,00 €
1.300,00 €
1.500,00 €
100,00 €
0,00 €

650,00 €
749,00 €
1.242,50 €
28,00 €
0,00 €

1.700,00 €
200,00 €
1.500,00 €

1.696,23 €
359,52 €
820,00 €

250,00 €
100,00 €

397,50 €
0,00 €
0,00 €

370,00 €

30,68 €

50,00 €

0,00 €

700,00 €
400,00 €

633,72 €
175,00 €

100,00 €

10,00 €

20

94,81%

73,16%

10. Delegació de Lleida
Local i oficina
Telèfon i Fax
Material d'oficina
Competicions generals
Copa Lleida
Campionat de Ràpides per Equips
Campionat Territorial Absolut
Campionat de Ràpides Individuals
Campionat d'Escacs Actius de Lleida
Festa de Lleida (Tancat Territorial)
Obert Territorial de Lleida
Escacs de base
Campionat de Lleida Individual d'Edats
Campionat de Lleida per equips d'Edats
Pla de formació Escacs de Base
Escacs Femenins
Campionat Femení de Lleida
Veterans
Campionat de Veterans de Lleida
Altres
Organització i Representació
Butlletí

19.145,00 €

12.722,88 €

1.000,00 €
200,00 €

715,79 €
178,79 €

490,00 €
350,00 €
2.310,00 €
530,00 €
450,00 €
3.925,00 €
2.400,00 €
2.050,00 €
550,00 €
2.400,00 €

66,46%

9.155,00 €

5.922,00 €

521,33 €
262,98 €
2.316,87 €
241,63 €
325,77 €
3.241,53 €
1.975,47 €

925,00 €
180,00 €
1.890,00 €
330,00 €
500,00 €
2.650,00 €
1.400,00 €

950,00 €
210,00 €
2.000,00 €
608,00 €
264,00 €
0,00 €
1.180,00 €

1.034,22 €
0,00 €
825,15 €

500,00 €
100,00 €
600,00 €

540,00 €
0,00 €
170,00 €

365,70 €
870,00 €

383,85 €

1.200,00 €
420,00 €

333,80 €
0,00 €

11. Delegació de Tarragona
Local, oficina i serveis
Telèfon i Fax
Despeses de submnistraments
Material d'oficina
Correos i comunicacions
Reparacions i conservació
Primes d'assegurances
Competicions generals
Copa Tarragona
Festa de Tarragona
Campionat Territorial Individual Absolut
Memorial Calbet
Campionat de Ràpides Individuals
Escacs de base
Campionat de Tarragona Individual d'Edats
Campionat de Tarragona per equips d'Edats
Pla de formació Escacs de Base
Escacs Femenins
Campionat Femení de Tarragona
Veterans
Campionat de Veterans de Tarragona
Despeses de representació
Varis
Extraordinaris

22.730,00 €

20.919,03 €

1.000,00 €
400,00 €
250,00 €
50,00 €
200,00 €
250,00 €

818,84 €
360,21 €
124,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

750,00 €
1.800,00 €
2.350,00 €
3.860,00 €
320,00 €

0,00 €

7.670,00 €

6.976,50 €

619,18 €
1.347,17 €
2.463,40 €
4.302,77 €
333,78 €

850,00 €
450,00 €
2.070,00 €
2.450,00 €
0,00 €

675,00 €
657,00 €
1.692,00 €
2.110,00 €
0,00 €

4.310,00 €
800,00 €
3.000,00 €

2.429,77 €
535,61 €
4.430,60 €

720,00 €
210,00 €
600,00 €

760,00 €
60,00 €
792,50 €

630,00 €

0,00 €

150,00 €

0,00 €

810,00 €
1.700,00 €
250,00 €

794,38 €
1.386,22 €
724,97 €
247,99 €

170,00 €

230,00 €

12. Altres
Bancs
Auditoria Comptable
Assessoria Fiscal
Organització i Representació
Desplaçaments Generals
Varis
Organització Assemblees
Extraordinaris
,
13. Amortitzacions
Amortització immovilitzat intangible
Amortització immovilitzat immaterial
Amortització immovilitzat immaterial Sant Andreu
Dotació per a clubs de dubtòs cobrament
Subvencions de capital aplicades a l'exercici
Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici
Donacións de capital aplicades a l'exercici

19.239,00 €
5.000,00 €
4.400,00 €
1.500,00 €
4.300,00 €
3.000,00 €
1.039,00 €

16.133,88 €
985,50 €
4.629,44 €
1.527,96 €
3.748,04 €
2.933,40 €
1.835,12 €
474,42 €
0,00 €

83,86%

900,00 €

2.313,50 €
1.019,28 €

900,00 €

1.294,22 €

35.883,04 €
3.142,58 €
5.591,52 €
24.838,20 €
2.310,74 €

358,83%

1.250,00 €

29.480,26 €

TOTAL

804.321,00 €

758.648,72 €

94,32%
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3.189,12

90,96%

1.117,47

257,06%

4.518,62

2358,42%

2.347,22

101,55%

58.119,34 €

0,00 €
80,00 €

10.000,00 €

64,69%

92,03%

2.957,41 €
4.725,00 €
20.495,35 €
1.302,50 €
804.321,00 €

816.768,06 €
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E. S ALDO, FINAL DE L'ANY 2 0 12

III. Altres varia cions del patrimoni net
17 6 .4 4 0 ,5 4

17.424,64

0,00

4. Altres aporta cions.
0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Conve rsió de passius finance rs e n pa trimoni net (condonac ió

de deutes).

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

2. Reducc ions de fons dotacionals/fons socia ls/fons e spec ia ls

0,00

17.424,64

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

1. Augments de fons dota ciona ls/fons socials/fons espe cials

III. Operac ions de patrimoni net

II. Total ingre ssos i despe ses rec one guts

I. Exc ede nt de l'exe rcici

15 9 .0 15 ,9 0

0,00

II. Ajustos pe r errors exercici 2011

D. S ALDO AJUS TAT, INICI DE L'ANY 2 0 12

0,00

15 9 .0 15 ,9 0

I. Ajustos pe r ca nvi de crite ri 2011

C. S ALDO, FINAL DE L'ANY 2 0 11

0,00
11.521,62

0,00

0,00

de deutes).

4. Altres aporta cions.

III. Altres varia cione s del pa trimoni ne t

0,00

0,00

3. Conve rsió de passius finance rs e n pa trimoni net (condonac ió
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

2. Reducc ions de fons dotacionals/fons socia ls/fons e spec ia ls

0,00

11.521,62

14 7 .4 9 4 ,2 8

0,00
0,00

1. Augments de fons dota ciona ls/fons socials/fons espe cials

III. Operac ions de patrimoni net

II. Total ingre ssos i despe ses rec one guts

I. Exc ede nt de l'exe rcici

B. S ALDO AJUS TAT, INICI DE L'ANY 2 0 11

0,00
0,00

II. Ajustos pe r errors exercici 2010

14 7 .4 9 4 ,2 8

I. Ajustos pe r ca nvi de crite ri 2010

A. S ALDO, FINAL DEL EXERCICI 2 0 10

Total

Pendent de
desemborsar
0 ,0 0

Fons

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

5 8 .119 ,3 4

- 17.424,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.119,34

- 17.424,64

17 .4 2 4 ,6 4

0,00

0,00

17 .4 2 4 ,6 4

- 11.521,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.424,64

- 11.521,62

11.5 2 1,6 2

0,00

0,00

11.5 2 1,6 2

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

3 4 6 .4 5 0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 20.522,85

3 6 6 .9 7 2 ,8 5

0,00

0,00

3 6 6 .9 7 2 ,8 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364.966,31

0,00

2 .0 0 6 ,5 4

0,00

0,00

2 .0 0 6 ,5 4

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

Subvencions
Aportacions
Excedent de
donacions i (Dividend a
Excedent de
per compensar
exercicis
llegats
compte)
l'exercici
pèrdues
anteriors
rebuts

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

Total

0,00

16 1.0 2 2 ,4 4

0,00

0,00

16 1.0 2 2 ,4 4

TOTAL

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 8 1.0 0 9 ,8 8

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7 .5 9 6 ,4 9

0,00

5 4 3 .4 13 ,3 9

0,00

0,00

5 4 3 .4 13 ,3 9

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 8 2 .3 9 0 ,9 5

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

(Dividend a
cuenta)

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT
A L'EXERCICI FINALIZAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2012

