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ENTITAT FEDERACIO ESPORTIVA CATALANA DE CECS I
DEFICIENTS VISUALS
MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2014
1. NATURALESA DE L’ENTITAT
L’entitat es va constituir amb data 30 de Juny de 1999 amb la finalitat el foment,
promoció, gestió i coordinació de la pràctica de l’activitat física i esportiva de les
persones afectades de ceguesa o deficiència visual dins l’àmbit territorial de
Catalunya.
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) IMATGE FIDEL.Els comptes anuals s’obtenen dels registres comptables de la federació
esportiva, i s’han formulat d’acord amb les disposicions legals vigents en
matèria comptable, amb l’aplicació dels principis de comptabilitat del Nou Pla
General Comptable aprovat en el RD 1514/2007, el RD 1710/2003, de 19 de
desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública, així
com del Pla General de Comptabilitat de les Federacions Esportives, amb
l’objecte de mostrar en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del
Patrimoni, de la Situació Financera i dels resultats de la Federació.
b) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.
El quadre de comptes que utilitza la Federació permet elaborar els comptes
anuals amb el format i contingut de les diferents rúbriques establertes en el
P.G.C. per a Federacions Esportives. Aplicant en la comptabilització de les
operacions els principis comptables obligatoris i les Normes de Valoració
obligatòries que figuren en el P.G.C. de les Federacions Esportives.
La memòria i els comptes anuals contenen les dades relatives als exercicis
2013 i 2014, a efectes de poder realitzar una comparació que permeti tenir
coneixement de l’evolució econòmica durant el present exercici.
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c) AGRUPACIÓ DE PARTIDES.
S’han produït agrupació entre partides.
d) ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES.
No existeixen elements patrimonials registrats en dues o més partides del
balanç.
3. APLICACIÓ DE RESULTATS.
La proposta de distribució del resultat de l’exercici 2014 , és la següent:
Bases de reparto
Excedente del ejercicio
Total base de reparto = Total aplicación
Aplicación a
Fondo dotacional
Fondos especiales
Remanente
Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias
Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total aplicación = Total base de reparto

Importe
-40.375,40
Importe
-40.375,40

-40.375,40

4. IMMOBILITZACIONS MATERIALS, INTANGIBLES I EN CURS

a) Immobilitzat Intangible:
La Federació no ha tingut cap moviment en aquesta partida durant l’exercici.
b) Immobilitzat Material:
Els moviments de l’exercici 2014 en l’immobilitzat material han sigut els
següents:
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Equipos para
procesos de la
información

Otro
inmovilizado

9.873,02

8.407,55

18.280,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.873,02

8.407,55

18.280,57

-8.720,18

-3.012,57

-11.732,75

Total

VALOR BRUTO
Saldo inicial
Entradas
por
adquisiciones

nuevas

Salidas y bajas
Saldo final
AMORTIZACIÓN
Saldo inicial
Dotación a la amortización
Disminuciones por salidas,
bajas o traspasos
Saldo final
VALOR NETO INICIAL
VALOR NETO FINAL

-524,01

-

-1.394,88

870,87

0,00

0,00

0,00

-9.244,19

-3.883,44

-13.127,63

1.152,84

5.394,98

6.547,82

628,83

4.254,11

5.152,94

No se han efectuat correccions valoratives dels elements de l’immobilitzat
material. No hi ha compromisos firmes de compra de venda d’immobilitzats
materials, ni existeixen bens utilitzat en règim d’arrendament financer.
La titularitat jurídica dels elements que formen part de l’immobilitzat es propi de
la Federació.
En lo referent a inversions immobiliàries, no hi ha cap partida inclosa en aquest
epígraf del balanç.

6. INVERSIONS FINANCERES
No hi ha hagut moviments d’aquest concepte.

c/ Sepúlveda 1 . 08015 BARCELONA .
Tel. 93.238.10.42
NIF.: G-62225529

Fax 93.238.10.29

7. SUBVENCIONS REBUDES
Les subvencions oficials de capital que consten com ingressos a distribuir en el
passiu de l’entitat correspon a:
- Una subvenció de 4.200,00 € atorgada en el exercici 2012 por la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, destinada a la compra d’un Tàndem i
està imputant a resultat de l’exercici a raó de 10 anys.

Entitat subvencionadora

Saldo inicial

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya

Total

Ajustes

Atorgades en Traspassat a
l’any
resultats

3.360,00

420,00

2.940,00

3.360,00

420,00

2.940,00

La Federació ha complert les condicions associades a aquestes subvencions i
ajudes.
El detall de les subvencions i donatius d’explotació per atorgants que han sigut
concedits a la Federació durant l’exercici 2014 es el següent:
Entitat Atorgant

Import

S.G. L’Esport

38.080,00

Dirección General de la ONCE

48.963,47

Obra Social La Caixa

5.000,00

Ajuntament de Barcelona

2.400,00

TOTAL

Saldo
Final

94.443.47

La Federació ha complert les condicions associades a aquestes subvencions i
ajudes.
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8. PROVISIONS PER A FONS DE PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS
L’ Entitat no ha dotat cap provisió per a fons de pensions durant l’exercici 2014 i
tampoc ha adquirit cap obligació de tipus similar.
9. SITUACIÓ FISCAL
La Federació és al corrent d’obligacions fiscals.
L’entitat, segons el que disposa l’art.13 de la llei 49/2002, del 23 de desembre,
de règim fiscals de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al
mecenatge, està obligada a declarar per l’Impost sobre Societats, pel que
procedeix a la seva presentació en el termini legalment establert.
No obstant, en tenir la totalitat de les rendes obtingudes el caràcter d’exemptes,
per correspondre a la finalitat social de l’entitat, procedeix reconèixer únicament
la tributació mínima procedent de les retencions dels rendiments de capital
mobiliari.
10. GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS
CONTINGENTS
L’ Entitat disposa de programes de gestió comptable i gestió de socis,
programari d’antivirus, actualitzacions “up grade” del sistema operatiu Windows
XP, Microsoft Office 2007 i portal web, immobilitzat material en equips pel
procés de la informació, així com equipament esportiu, cedits de forma gratuïta
per la UFEC (UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA) .
L’esmentat material es cedit mitjançant contracte de cessió, formalitzat en data
del 8 de octubre del 2009, y amb vigència de CINC anys, amb renovació tàcita i
automàtica per períodes anàlegs, sense que del mateix es disposin altres
obligacions o contingències que les derivades de la obligació a la devolució en
cas de finalització de contracte. Els esmentats bens es troben en perfecte estat
i disponibilitat d’us.
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11. INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos s’imputen segons el criteri del meritatge.
Les despeses s’imputen quan es produeixen amb independència dels moments
de cobrament i pagament respectius.
S’adjunta balanç de comprovació de sumes i saldos.
12. ALTRA INFORMACIÓ.
L´import dels sous, dietes i remuneracions acreditats durant l’any 2014 pels
membres de la Junta de l’òrgan de govern ha sigut de 0 (zero) € .
13. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.
No han hagut esdeveniments posteriors al tancament de l’exercici.
14. QUADRE DE FINANÇAMENT.
S’adjunta en l’ annex.
15. RÈGIM PRESSUPOSTARI I ANÀLISIS PER FUNCIONS O ACTIVITATS
L’ Entitat ha formulat un pressupost de les activitats que es desenvolupen
durant l’any 2014 . Adjuntem el document del pressupost.
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