FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
Comptes anuals Abreujats
corresponents a l’exercici anual
acabat el 31 d’agost de 2017
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FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 D’AGOST DE 2017 i 2016

(Expressats en Euros)

Notes de la
Memoria

ACTIU
Immobilitzat intangible

4.a.1, 5

Aplicacions Informàtiques
Amortizació
Immobilitzat material

4.a.1, 6

2.587,74

4.a.1, 7
1.500,00

1.500,00
1.500,00

6.214,07

Afiliats i altres entitats esportives
Clubs

7

29.928,05

Altres Deutors
Altres deutors
CCE
CSD
UNIFEDE

7
8
8
7

1.981,00
13.000,00
8.412,20
7.300,00

5.710,48

29.928,05

44.541,85
44.541,85

30.693,20

Periodificacions a curt termini

25.680,32
2.151,63
13.000,00
10.528,69

11.362,34

Tesoreria
Caixa i Bancs

TOTAL ACTIU

2.395,48
10.050,13
-7.654,65

1.500,00

ACTIU NO CORRENT

ACTIU CORRENT

1.815,00
2.420,00
-605,00

8.881,12
-6.293,38

Participació Cia. Assegurances

31/08/2016

2.126,33
3.641,78
-1.515,45

Equips informàtics
Amort. Equips informàtics
Inversions financeres a llarg termini

31/08/2017

-

6.395,83
6.395,83
7

18.588,38
18.588,38

78.379,42

88.810,55

84.593,49

94.521,03

Els comptes anuals de la Federació, que formen una sola unitat, comprenen aquest balanç de situació,
el compte de pèrdues i guanys adjunt, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria anual adjunta que consta de 14 notes.
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FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 D’AGOST DE 2017 i 2016
(Expressats en Euros)

Notes de la
Memoria

PASSIU
Fons propis
Fons social
Resultat de l'exercici

31/08/2017
31.502,11

3

31.112,94
389,17

PATRIMONI NET

Creditors comercials i Administr. públiques
Creditors comercials
Administracions Públiques
Seguretat social
Unifede
Periodifcacions a curt termini

31/08/2016
31.112,94
25.755,17
5.357,77

31.502,11

31.112,94

48.411,38
7
8
8
7

10.346,71
2.849,38
1.908,53
33.306,76

63.408,09
24.504,20
2.130,50
2.067,30
34.706,09

4.680,00

-

PASIU CORRENT

53.091,38

63.408,09

TOTAL PASIU

84.593,49

94.521,03

Els comptes anuals de la Federació, que formen una sola unitat, comprenen aquest balanç de situació,
el compte de pèrdues i guanys adjunt, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria anual adjunta que consta de 14 notes.
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FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 31 D’AGOST DE 2017 i 2016

(Expressades en Euros)
OPERACIONS CONTIUADES

N o t e s de le s
m e m ò rie s

Ingressos per les activitats
9.a

31/08/2017

31/08/2016

1.006.709,14
1.006.709,14

828.774,34
828.774,34

73.412,20
73.412,20

65.000,00
65.000,00

Ingressos federatius
Altres ingressos d’explotació
Subvencions

9.b

Despeses de personal
Sous i Salaris
Càrregues Socials

9.c

-134.056,41
-103.880,25
-30.176,16

-121.743,51
-94.371,09
-27.372,42

Altres despeses d’explotació

9.d

-959.598,85

-765.144,52

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat

5;6

-3.818,14

-2.261,48

17.741,23

732,94

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

389,17

5.357,77

Ingressos financers

-

-

Despeses financeres

-

-

RESULTAT FINANCER

-

-

RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS

389,17

Impost sobre societats

-

RESULTAT DE L’EXERCICI

389,17

Altres resultats

Els comptes anuals de la Federació, que formen una sola unitat, comprenen aquest balanç de situació,
el compte de pèrdues i guanys adjunt, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria anual adjunta que consta de 14 notes.

5.357,77
5.357,77
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FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI 2017 i 2016
(Expressats en Euros)
A) ESTAT D’ INGRESOS I DESPESES RECONEGUTS

Concepte

31/08/2017

Resultat al copmte de pérdues i guanys

31/08/2016

389,17

5.357,77

Ingresos i despeses imputades directament al patrimoni net

-

-

Transfèrencies al compte de pèrdues i guanys

-

-

389,17

5.357,77

Total d´ingressos i despeses reconeguts
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
Concepte

Resultat de
l´Exercici

Fons Social

Total

Saldo al 31 d´Agost de 2015

1.058,38

24.696,79

25.755,17

Ajustos per errors en el 2015

-

-

-

1.058,38

24.696,79

25.755,17

Total ingressos i despeses reconeguts

24.696,79

-19.339,02

5.357,77

Operacions amb socios o propietaris

-

-

-

25.755,17

5.357,77

31.112,94

Total ingressos i despeses reconeguts

5.357,77

-4.968,60

389,17

Operacions amb socios o propietaris

-

-

-

31.112,94

389,17

31.502,11

Saldo ajustat a 1 de Setembre de 2016

Saldo final a 31 d´agosto de 2016

Saldo final a 31 d´agosto de 2017

Els comptes anuals de la Federació, que formen una sola unitat, comprenen aquest balanç de situació,
el compte de pèrdues i guanys adjunt, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria anual adjunta que consta de 14 notes.
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FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2016/2017
NOTA 1. ACTIVITAT DE LA SOCIETAT
La FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY, (en endavant "la Federació"), és una entitat privada d’utilitat pública i
d’interès cívic i social, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes pel compliment dels seus
fins els quals no tenen caràcter lucratiu i que està constituïda per associacions, agrupacions, clubs i agrupacions
esportives sense finalitats lucratives. Pel desenvolupament de les activitats pròpies del seu objecte social,
integrarà esportistes, jutges, àrbitres, i tècnics que desenvolupin i practiquin aquest esport, per la qual cosa es
crearan comissions tècniques i consultives que agrupin als diferents col·lectius interessats en la promoció, difusió i
pràctica de l’esport del Rugby.
El seu domicili actual es al carrer Rambla de Guipúscoa 23 – 25 4t. F (08018) de la ciutat de Barcelona.
Els Estatuts van ser aprovats per l’Assemblea General el 30 de juny de 1995, sobre els quals s’han anat
incorporant modificacions, essent la última modificació de data 30 de juny de 2005, ratificada per Resolució
del Secretari General de l’Esport.
La Federació es regeix pels seus estatuts, per la Llei 1/2000 de 31 de Juliol de l’Esport de Catalunya, pel
Reial Decret 58/2010 de 4 de maig, que regula les federacions esportives catalanes i les normes que el
desenvolupen, pels seus Estatuts, pels reglaments específics i pels acords vàlidament adoptats pels òrgans
federatius competents.
La Federació, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de
l’esport del rugby a Catalunya, exerceix, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, les funcions
següents:
 Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l’esport del
rugby.
 Qualificar les competicions esportives oficials de Catalunya.
 Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre
autonomies que es disputin a Catalunya.
 Encarregar-se de la formació específica dels tècnics del rugby d’acord amb l’Escola Catalana de la
Secretaria General de l’Esport.
 Preveure, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no admesos
en l’esport, en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.
 Exercir la potestat competitiva disciplinària sobre aquelles persones físiques i/o jurídiques que
configuren l’ens federatiu.
 Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d’una disciplina o especialitat
esportiva dins de la Federació.
 Promoure el foment i organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats
autònomes o amb països, regions o nacionalitats de l’àmbit internacional, i encarregar-se de la
selecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de rugby, i
també de la preparació necessària.
 Impulsar, planificar i controlar en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, l’esport d’elit i
d’alt nivell, vetllant per la formació integral i el millorament esportiu continuat dels esportistes.
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 Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb la Federació Espanyola de Rugby i, si s’escau, amb
els òrgans de l’administració esportiva de l’Estat en l’organització o tutela de les competicions i
activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.
 Crear escoles dins de la Federació per a la formació de tècnics, entrenadors/es, àrbitres i altres
comitès tècnics que els agrupin.
 Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l’àmbit
de Catalunya, les quals també habilitaran per a las activitats o competicions d’àmbit estatal i
internacional quan es compleixin els requisits establerts legalment.
 Vetllar pel compliment i interpretació correctes de les reglamentacions i normes tècniques vigents
reguladores de les característiques de les instal·lacions, elements esportius i altres qüestions que afectin
a les competicions federades.
 Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l’esport i la seva incorporació a la
pràctica del rugby a tots els nivells.
 Vetllar perquè la pràctica del rugby estigui exempta de violència i de tota pràctica que pugui alterar
per vies extra esportives els resultats de les competicions.
 Difondre el coneixement de la història del rugby i fomentar l’esperit de l’amateurisme i el “fair play”
entre els practicants i ensenyants d’aquest esport en tots els nivells.
 Promoure i difondre la pràctica del rugby arreu de Catalunya.
 En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de l’esport del rugby.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Bases de Presentació
Els comptes anuals adjunts de l’exercici 2016/2017 reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de la Federació. Per l’elaboració dels comptes anuals, la Federació ha complert amb
tots els requisits, principis i criteris comptables inclosos en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Decret
258/2008 de 23 de desembre i qualsevol modificació posterior, així com les normes d'adaptació del Pla
General de Comptabilitat a les Federacions Esportives, aprovades per Ordre del Ministeri d'Economia i
Hisenda de 2 febrer 1994, i no ha estat necessària la inclusió d’ informació addicional a la memòria per
mostrar l’ imatge fidel.
b) Aspectes crítics de la Valoració i Estimació de l’ incertesa
La Federació ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’empresa en funcionament, sense que
existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en
l’exercici següent.
c) Comparació de l’ Informació
A la data de tancament de l'exercici al 31 d'agost de 2017 les xifres son comparables amb les del 31
d´agost de 2016.
d) Principis Comptables
La federació compleix amb tots els principis comptables a què aquesta està subjecta d´acord al pla general
de comptabilitat que li correspon.
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e) Canvis en Criteris Comptables
No s’han realitzat ajustos als comptes anuals de l’exercici 2016/2017 per canvis de criteris comptables.
NOTA 3. APLICACIÓ DEL RESULTAT
La proposta de distribució del resultat obtingut, formulada per la Junta Directiva de la Federació a
l’Assemblea General és la que es mostra a continuació:
(Expressades en euros)
Concepte

31/08/2017

31/08/2016

Base de repartiment
Pèrdues i guanys Benefici / (Pèrdues)

Distribució
Fons Social

389,17

5.357,77

389,17
389,17

5.357,77
5.357,77

NOTA 4. NORMES DE VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per la Federació en l’elaboració dels seus comptes anuals han
estat les següents:
a) Immobilitzacions Intangibles
El 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.
a.1) Aplicacions informàtiques
Corresponen a inversions en programes informàtics, valorades al seu preu d’adquisició. La seva amortització
es calcula de forma lineal per un coeficient del 25% anual.
Cost de producció
El cost de producció es determina afegint al preu d'adquisició, els costos directament imputables a l'actiu.
També s'afegeix, si fos el cas, la part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables, en
la mesura que aquests costos corresponguin al període de fabricació, elaboració o construcció dels
immobilitzats.
El càrrec al compte de pèrdues i guanys de l’exercici acabat el 31 d’agost de 2017 en concepte
d’amortització de l’immobilitzat Intangible, ha estat de 910,45 euros (605,00 euros en l’exercici 2015/2016).
b) Immobilitzacions Materials
L’immobilitzat material està valorat al preu d’adquisició que inclou les despeses addicionals fins la seva
entrada en funcionament.

Comptes Anuals de la Federació Catalana de Rugby. Exercici 2017

8

Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un increment de la capacitat o eficiència, o un
allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns.
L’amortització es calcula seguint el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil estimats dels actius que es
mostren a continuació:
Concepte

Anys de Vida Útil
Estimats

Percentatge
Anual

Mobiliari
Equips de procés d'informació
Altre immobilitzat

10 anys
4 anys
10 anys

10%
25%
10%

El càrrec al compte de pèrdues i guanys de l’exercici acabat el 31 d’agost de 2017 en concepte
d’amortització de l’immobilitzat material, ha estat de 2.907,74 euros (1.659,48 euros en l’exercici
2015/2016).
Cost de producció
El cost de producció es determina afegint al preu d'adquisició, els costos directament imputables a l'actiu.
També s'afegeix, si fos el cas, la part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables, en
la mesura que aquests costos corresponguin al període de fabricació, elaboració o construcció dels
immobilitzats.
c) Arrendaments Financers i Operatius
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos
transfereixin substancialment els riscos i beneficis derivats de la propietat a la societat, la qual habitualment, té
l’opció d’adquirir-los al finalitzar el contracte en les condicions acordades al formalitzar-se l’operació. Els
demés arrendaments es classifiquen com operatius.
En la comptabilització dels arrendaments financers, la societat reconeix un actiu (d’acord amb la seva natura) i
el corresponent passiu en el balanç de situació, al inici de l’arrendament, al valor actual de les quotes
d’arrendament futures mínimes que amb caràcter de rentes estiguin establertes en el contracte. El cost dels
actius adquirits es presenta en el balanç de situació segons la natura del bé objecte del contracte. Les despeses
financeres es comptabilitzen durant el període d’arrendament d’acord amb un criteri financer.
En les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i substancialment tots els riscos i
avantatges que recauen sobre el bé, romanen en l’arrendador. Quan la societat actua com arrendatari, les
despeses de l’arrendament es carreguen linealment al compte de pèrdues i guanys en funció dels acords i de
la vida del contracte.
d) Instruments Financers
d.1) Actius Financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es dur a terme la seva adquisició. Els actius
financers mantinguts per la societat es classifiquen com:
- Actius financers a Cost Amortitzat: corresponen a crèdits (comercials o no comercials) originats per la
societat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament, i els cobraments són de quantia
determinada o determinable i que no es negocien en un mercat actiu.
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran inicialment pel cost, que equivaldrà al valor
raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li siguin directament atribuïbles; no
obstant, aquests últims es podran registrar en el compte de pèrdues i guanys en el moment del seu
reconeixement inicial. Excepcionalment, els creditors per operacions comercials amb venciment fins a un any
que no tingui tipus d’interès contractual, així com altre sèrie de partides d’importància menor, l’import dels
quals s’espera rebre en el curt termini, es valoraran inicialment pel seu valor nominal.
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Posteriorment, es valorarà el seu “cost amortitzat” reconeixent en el compte de resultats els interessos
meritats en funció d’un tipus d’interès efectiu. No obstant, els crèdits comptabilitzats inicialment pel seu valor
nominal es continuaran valorant posteriorment per aquest import, llevat evidencia de deteriorament.
- Actius Financers a Cost: s’inclouen en aquesta categoria tots els instruments de patrimoni en poder de la
societat que no es classifiquen com mantinguts per negociar, es a dir, no tenen el propòsit de vendre’ls a
curt termini.
Aquests actius financers es valoren pel valor raonable per la contraprestació entregada més els costos de
transacció directament atribuïbles. A aquest valor inicial s’ha d’afegir l’import dels drets de subscripció
preferent adquirits.
Posteriorment es valoren al cost menys, en el seu cas, l’import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament.
- Criteris Utilitzats pel Registre de Baixa d’Actius Financers
La Federació aplica els principis previstos en el Pla General de Comptabilitat al donar de baixa els actius
financers.
Un actiu financer es dona de baixa quan, atenent a la realitat econòmica d’una operació, es produeix una
transformació significativa dels riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu. La diferència entre la
contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor comptable de l’actiu es reconeix
al compte de pèrdues i guanys.
d.2) Passius Financers
La totalitat del passiu de la Federació es registre com Passius Financers a Cost Amortitzat i corresponen a
passius financers que s’han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa i
aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius s’han registrat pel seu cost que és el valor raonable de la transacció que els ha
originat. Els dèbits per operacions comercials amb venciment fins a un any i sense cap tipus d’interès
contractual es valorarà pel seu valor nominal. Els costos directament atribuïbles i les comissions financeres
carregades a l’empresa al originar els deutes es reconeixen directament al compte de pèrdues i guanys.
Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos lliurats s’han comptabilitzat al compte de
pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu. No obstant, els dèbits comptabilitzats inicialment pel
seu valor nominal es continuen valorant posteriorment per dit import.
e) Classificació dels Saldos segons els seus Venciments
En el balanç de situació adjunt, els actius i els passius financers es classifiquen en funció dels seus venciments, es
a dir com a corrents aquells amb venciment igual o inferior a dotze mesos a comptar de la data del balanç de
situació i com no corrents els venciments superiors a aquest període.
f) Impost sobre Societats
La Federació ha optat per l’aplicació del règim d’entitats parcialment exemptes que estableix els articles 120
a 122 de la Llei del Impost sobre Societats.
g) Ingressos i Despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri de la meritació, es a dir, quan es produeix la corrent real
de béns i serveis que els mateixos representen amb independència del moment en que es produeix la corrent
monetària o financera dels mateixos.
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Addicionalment, els ingressos provinents de prestacions de serveis es reconeixen quan el resultat de la
transacció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant per tant, el percentatge de realització del servei en la
data del tancament de l’exercici. Quan el resultat d’una transacció que impliqui la prestació de serveis no pot
ser estimada de forma fiable, es reconeixen ingressos només en la quantia en que les despeses reconegudes es
considerin recuperables.
NOTA 5. IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES
La composició i l’evolució de les immobilitzacions Intangibles és la que es mostra a continuació, expressada en
euros:
Concepte
Aplicacions informàtiques

31/08/2016
2.420,00

Altes
1.221,78

Baixes
-

Cost

2.420,00

1.221,78

-

3.641,78

Aplicacions informàtiques

(605,00)

(910,45)

-

(1.515,45)

Amortització acumulada

(605,00)

(910,45)

-

(1.515,45)

Immobilitzacions Intangibles netes

1.815,00

Concepte
Aplicacions informàtiques

31/08/2017
3.641,78

2.126,33

31/08/2015
-

Altes
2.420,00

Baixes
-

31/08/2016
2.420,00

Cost

-

2.420,00

-

2.420,00

Aplicacions informàtiques

-

(605,00)

-

(605,00)

Amortització acumulada

-

(605,00)

-

(605,00)

Immobilitzacions Intangibles netes

-

1.815,00

NOTA 6. IMMOBILITZACIONS MATERIALS
La composició i l’evolució de les immobilitzacions materials és la que es mostra a continuació, expressada en
euros:
Concepte
Equips de procés d'informació
Cost

31/08/2016
10.050,13

Altes
3.100,00

Baixes
(4.269,01)

31/08/2017
8.881,12

10.050,13

3.100,00

(4.269,01)

8.881,12

Equips de procés d'informació

(7.654,65)

(2.907,74)

4.269,01

(6.293,38)

Amortització acumulada

(7.654,65)

(2.907,74)

4.269,01

(6.293,38)

Immobilitzacions materials netes

2.395,48

2.587,74
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31/08/2015
9.308,03

Altes
742,10

9.308,03

742,10

-

Cost

Baixes
-

31/08/2016
10.050,13
10.050,13

Equips de procés d'informació

(5.998,17)

(1.656,48)

-

(7.654,65)

Amortització acumulada

(5.998,17)

(1.656,48)

-

(7.654,65)

Immobilitzacions materials netes

3.309,86

2.395,48

Al tancament de 2017 hi ha béns totalment amortitzats en ús per un total de1.840,00 euros (4.331,38 euros al
31/08/2016).
L'immobilitzat material de la Federació es troba afecte a l'explotació, no estant subjecte a cap tipus de
gravamen o garantia.
Arrendaments financers i operatius
A 31 d´Agost 2017 l'entitat no té béns d'aquestes característiques registrats en l'immobilitzat material.
NOTA 7. CATEGORIES D’ACTIUS I PASSIUS FINANCERS
El valor dels llibres de cadascuna de les categories d’actius i passius financers, a excepció de les inversions en
el patrimoni de l’empresa del grup i associades, sense considerar l’efectiu i altres actius equivalents, és el
següent, expressat en euros:
-

Actius Financers:
31/08/2017
Categories

Instruments de
patrimoni

31/08/2016

Crèdits
Derivats i
Altres

Crèdits
Derivats i
Altres

Instruments de
patrimoni

Total

Total

Actius financers a cost amortitzat

1.500,00

-

1.500,00

1.500,00

-

1.500,00

Total Actius Financers a Llarg
Termini

1.500,00

-

1.500,00

1.500,00

-

1.500,00

Actius financers a cost amortitzat
Altres Actius financers

29.928,05
9.281,00

-

29.928,08
9.281,00

-

44.541,85
12.680,32

44.541,85
12.680,32

Total Actius Financers a Curt
Termini

39.209,05

-

39.209,05

-

57.222,17

57.222,17

-

Passius Financers:
2017
Categories

Crèdits
Derivats i
Altres

2016
Total

Crèdits
Derivats i
Altres

Total

Passius financers a cost amortitzat

-

-

-

-

Total Passius Financers a Llarg Termini

-

-

-

-

Passius financers a cost amortitzat

43.653,47

43.653,47

59.210,29

59.210,29

Total Passius Financers a Curt Termini

43.653,47

43.653,47

59.210,29

59.210,29
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En la categoria “Passius financers a cost amortitzats” es registra, entre d’altres, un deute amb UNIFEDE per
valor de 33 milers d’euros (35 milers d´euros per 2015/2016) pendents de pagament corresponents a la
assegurança contractada amb MUTUACAT per la temporada 2016/2017.
NOTA 8. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
La composició d’aquest epígraf és la següent expressada en euros:
31/08/2017

Concepte

A Cobrar

Consell Català de l’Esport
Consell Superior de l´Esport
Retencions Impost sobre la renta de les persones físiques
Organismes de la Seguretat Social
Total

31/08/2016

A Pagar

A Cobrar

13.000,00

-

8.412,00

-

-

-

2.849,38

-

2.130,50

21.412,20

13.000,00

A Pagar

1.908,53
4.757,91

13.000,00

-

2.067,30
4.197,80

Consell Català de l’Esport i Consejo Superior de Deportes
A 31 d’agost de 2017 encara es trobava pendent de cobrament part de la subvenció ordinària del Consell
Català de l’Esport i del Consejo Superior de Deportes prevista per un import de 13.000,00 i 8.412,20 euros
respectivament. Aquests imports es preveuen cobrar abans de finals de l'any 2017.
Situació Fiscal
Les declaracions d’impostos no es poden considerar definitives fins no haver estat inspeccionades per les
autoritats fiscals o haver transcorregut al seu termini de prescripció que és de quatre períodes impositius.
Impost sobre Societats
Segons l’indicat a la Nota 4, la Federació s’ha acollit al règim d’entitats parcialment exemptes establert a la
Llei del Impost sobre Societats. En conseqüència, presenta la declaració / liquidació de l’ impost sobre societats
sense considerar cap classe de rendiment econòmic d’activitat empresarial. La conciliació entre el resultat
comptable i la base imposable del impost sobre societats és la que es detalla a continuació, expressades en
euros:
Concepte
Resultat comptable de l’exercici

31/08/2017

31/08/2016

389,17

5.357,77

389,17

5.357,77

-

-

Diferencies permanents:
Resultats exempts
Base imposable (resultat fiscal)

NOTA 9. INGRESSOS I DESPESES
El detall dels diferents epígrafs del compte de pèrdues i guanys es mostren a continuació, expressats en euros:
a) Ingressos Federatius
La composició d’aquest epígraf es la següent expressada en euros:
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31/08/2017

31/08/2016

Llicències federatives

786.751,00

613.126,00

Inscripció competicions

169.664,50

157.620,00

Ingressos per sancions

1.550,00

3.450,00

11.424,00

11.424,00

Quota filiació
Formació

11.040,00

4.640,00

Convenis Col·laboracions

24.969,64

17.000,00

Altres ingressos
Total

1.310,00

21.514,34

1.006.709,14

828.774,34

b) Subvencions
La Federació ha rebut les següents subvencions, expressades en euros:
31/08/2017

Concepte

Consell Català de l'Esport

Rebut

Aplicat

Rebut

Aplicat

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

8.412,20

8.412,20

-

-

73.412,20

73.412,20

65.000,00

65.000,00

Consejo Superior de Deportes
Total

(*)

31/12/2016

(*) D’aquestes subvencions està pendent de cobrament a 31 d´Agost de 2017, 21,4 milers d'euros (vegeu nota
8).
c) Despeses de Personal
La composició de les despeses del personal així com el detall del nombre de treballadors per categoria i sexe,
es la següent:
Concepte

31/08/2017

31/08/2016

Sous i salaris
Seguretat social a càrrec de l'empresa

103.880,25
30.176,16

94.371,09
27.372,42

Total

134.056,41

121.743,51

Distribució del Personal

31/08/2017

31/08/2016

Direcció
Administratius
Tècnic Esportiu

1
1
4

1
1
4

Total del Personal

6

6

El 100% dels treballadors són de sexe masculí. Durant l´exercici 2016/2017 una entrenadora femenina ha
estat per contractada de forma temporal al igual que els altres tècnics.
d) Aprovisionaments i Altres Despeses d’Explotació
El detall d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys és el següent, expressat en euros:
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31/08/2017

31/08/2016

Assegurances i altres despeses de llicències

633.357,50 467.104,00

Serveis professionals

129.617,62 112.867,51

Altres serveis

142.677,74 136.448,48

Lloguer de Camps

13.523,88

9.780,18

Subministraments

10.010,97

9.574,23

Compra d’equipaments

29.961,14

29.370,12

Total

959.598,85

765.144,52

NOTA 10. ALTRE INFORMACIÓ
Remuneracions Satisfetes als Membres de la Junta Directiva
En els exercicis 2015/2016 i 2016/2017 no s’han satisfet retribucions als membres de la Junta Directiva, així
mateix no s’ha concedit cap crèdit, ni existeix cap compromís per pensions amb els actuals i antics membres de
la Junta Directiva.
Retribució Auditors
L’import dels honoraris meritats pels serveis d’auditoria dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2017
sumen 2.100,00 euros (1.950,00 euros en 2016).
NOTA 11. COMPROMISOS AMB TERCERS
No existeixen compromisos amb tercers que pugessin afectar al Balanç de situació, el compte de Pèrdues i
Guanys, l’ Estat de canvis en el Patrimoni Net o la Memòria anual.
NOTA 12. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Com annex es mostra el pressupost de la temporada 2017/2018 aprovat per l’Assemblea General Ordinària
de 30 de juny de 2017, comparat amb la liquidació de l’exercici finalitzat el 31 d´agost de 2017.
NOTA 13. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT
La Federació no té responsabilitats, despeses, actius ni provisions ni contingències de naturalesa mediambiental
que poguessin ésser significatives en relació al patrimoni, la situació financera i el resultat. Per aquest motiu, no
s’inclouen notes específiques en la present memòria respecte a l’ informació de qüestions sobre el medi ambient.
NOTA 14. FETS POSTERIORS
Res a destacar.
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ANNEX
FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
PRESSUPOST EXERCICI 2017 I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L’EXERCICI 2016
(Expressats en euros)

2016/2017
PRESSUPOST

2017/2018

REALITAT

DESVIACIÓ

PRESSUPOST

Ingressos Federatius:
Llicències

611.000

786.751

175.751

786.000,00

Inscripcions

136.400

169.665

33.265

170.000,00

Quotes afiliació

11.500

11.424

(76)

11.500,00

Altres ingressos

23.136

46.549

23.413

12.800,00

7.050

11.040

3.990

8.000,00

Consell Català de l’esport

-

65.000

65.000

Consejo Superior de Deportes

-

8.412

8.412

789.086

1.098.840

309.754

988.300

Administració

80.216

117.699

37.483

77.755

Seleccions

84.487

138.312

53.825

92.952

610.233

826.713

216.480

804.593

-

-

-

Formació
Altres ingressos d’explotació:

Total ingressos d’explotació
Despeses:

Competicions
Pla ARC
Ajut formació a clubs

-

-

-

Formació

7.050

10.922

3.872

8.000

Àrbitres

7.100

4.804

(2.296)

5.000

Rugbi Base

-

-

-

-

Promoció

-

-

-

-

Restabliment Fons Social

-

-

-

-

789.086

1.098.451

309.365

988.300

-

389

5.358

-

Total despeses
RESULTAT DE L’EXERCICI
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FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS ABREUJADES
En compliment de la normativa mercantil vigent, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
formula els comptes anuals abreujades corresponents a l´exercici 2016/2017 que es composa dels fuls adjunts
número 1 a 15, escrits només per l´anvers i signats a continuació en senyal de conformitat els membres de la
Junta Directiva.
A Barcelona, 31 d´Octubre de 2017
Nom. Cognoms

Càrrec

Ignasi Planas Rivas

President

Domenec Rodríguez Pérez

Sots-President 1r

Carlos Palacín Domeng

Sots-President 2o

Alberto Gil Latorre

Secretari

Arnau Miró Porqueres

Vocal

Jordi Saladich Magriñà

Vocal

Cesar Abellan Miralles

Vocal

Signatura

