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EXERCICI  FINALITZAT  EL   

31 DE DESEMBRE DE 2019

Aquest document,  conté  els  comptes anuals i la Mèmoria de la  

Federació Aèria Catalana . 

Reflecteix  en tots els  aspectes significatius  la imatge fidel  del  

patrimoni, la situació financera, i els resultats corresponents a 31 de  

desembre  de  2019.  Els  resultats  obtinguts  en  la  data  esmentada  

servirán per poder prendre les decisions  econòmiques del  posterior  

exercici. 
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BALANÇ SIMPLIFICAT

ACTIU NOTA 2019 2018

ACTIU NO CORRENT 5 8.800,52 € 10.215,94 €
IMMOBILITZAT INTANGIBLE  1.269,66 € 2.527,74 €
     I NMOVILIZACIONES INTANGIBLES  9.064,53 € 9.004,54 €
     AMORT.ACUM.INMOV.INTANGIBLE  -7.794,87 € -6.476,80 €
     BENS DEL PATRIMONI HISTORIC  1.500,00 € 1.500,00 €
    
IMMOBILITZAT MATERIAL 6 2.895,86 € 3.053,20 €
     INMOVILIZACIONES MATERIALES  30.016,65 € 30.016,65 €
     AMORT.ACUM.INMOBIL. MATERIAL  -27.120,79 € -26.963,45 €
INVERSIONS FINANCERES A LL/T 8 3.135,00 € 3.135,00 €
    

ACTIU CORRENT  37.828,88 € 74.581,10 €
DEUD.COMERC I ALT CTAS A COBRA 8 15.013,00 € 26.870,73 €
     CLIENTES  -700,00 €  
     DEUDORES   18.900,73 €
     HACIENDA PUBLICA DEUDOR 11 15.713,00 € 7.970,00 €
INVERSIONS FINANCERES A C/T  -208,18 €  
     DIVIDENDO A COBRAR  -208,18 €  
PERIODIFICACIONS A C/T   204,28 €
     GASTOS ANTICIPADOS   204,28 €
EFECTIU I ALTRES LIQUIDS EQUIV  23.024,06 € 47.506,09 €
    TESORERIA  23.024,06 € 47.506,09 €
    

TOTAL ACTIU (A+B)  46.629,40 € 84.797,04 €

PASIU NOTA 2019 2018

PATRIMONI NET  33.472,37 € 29.677,05 €
FONS PROPIS 10 33.472,37 € 29.677,05 €
     DOTACIO FUNDAC FONS SOCIAL  10.609,33 € 10.609,33 €
         FONDO SOCIAL  10.609,33 € 10.609,33 €
    
     EXCEDENTES NEG. EJERCICIOS ANT  19.067,72 € 16.742,64 €
    
     EXCEDENT D EXERCICI  3.795,32 € 2.325,08 €
    

PASSIU CORRENT  13.157,03 € 55.119,99 €
DEUTES A CURT PLAÇ 9 121,26 € 121,26 €
     DEUTES AMB ENTITATS CREDIT  121,26 € 121,26 €
    
CREDIT COMER I ALTRES CTES A P 9 3.700,77 € 42.078,73 €
     ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS  589,52 € 27.963,94 €
     REMUNERACIONES PEND. DE PAGO   12.000,00 €
     HACIENDA PUBLICA ACREEDOR 11 2.501,17 € 755,92 €
     ORGANISMOS S.S. ACREEDORES  610,08 € 1.358,87 €
    
PERIODIFICACIONS A C/T 12 9.335,00 € 12.920,00 €
    

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  46.629,40 € 84.797,04 €
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COMPTE DE PERDUES I GUANYS SIMPLIFICAT

 NOTA 2019 2018
    
INGRESSOS PER  LES ACTIVITATS 12 324.618,64 307.861,10
     Ingressos per Llicències Federatives  285.903,64 268.011,10
     Subvencions oficials a les activitats  38.715,00 39.850,00
    
VENDES / ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITATS  9.390,00 8.746,07
     Ingressos Accesoris i Altres de Aestió Aorrent  9.390,00 8.746,07
    
    
ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITA  1.209,25  
I    ngressos Exepcionals  1.209,25  
    
APROVISIONAMENTS  -4.835,00 -12.652,45
     Compres Bens Activitat  -4.835,00 -11.239,95
     Despeses de Activitas Docents   -1.412,50
    
DESPESES DE PERSONAL  -58.471,00 -74.725,29
     Sous i Salaris  -44.582,29 -36.414,22
     Indemnitzacions  -3.144,30 -26.763,60
     Carregues Socials  -10.744,41 -11.547,47
    
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT  -266.641,16 -223.754,50
     Arrendaments i Cànons 12 -2.160,72 -1.080,36
     Serveis Professionals Independents  -9.623,02 -11.149,53
     Transports   -281,72
     Primes d'Assegurances 12 -208.686,97 -186.803,17
     Serveis Bancaris i Similars  -87,93 -148,88
     Publicitat,Propaganda i Relacions Publiques  -463,87 -502,74
     Subministraments  -2.052,07 -1.733,13
      Altres Serveis  -43.566,58 -22.054,97
    
TRIBUTS   -272,00
    
DESPESES EXEPCIONALS   -1.559,70
    
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT 5 i 6 -1.475,41 -1520,6
     Dotaciò Amortitzacions  -1.475,41 -1.520,60
    
EXCEDENT DE L´ACTIVIDAD  3.795,32 2.122,63
    
INGRESSOS FINANCERS   202,45
INGRESOS DE PART.EN INST.PATRI   202,45
    
EXCEDENTS ABANS IMPOSTOS  3.795,32 2.325,08
    
RESULTAT TOTAL  3.795,32 2.325,08
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET SIMPLIFICAT

DENOMINACIÓ GRUP 2019 2018

PATRIMONI NET 33.472,37 € 29.677,05 €
FONS PROPIS 33.472,37 € 29.677,05 €
     DOTACIO FUNDAC FONS SOCIAL 10.609,33 € 10.609,33 €
   
EXCEDENTS EXERCICIS ANTERIORS 19.067,72 € 16.742,64 €
     RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS 67.910,00 € 65.584,92 €
     RTATS EXERCICI NEGATIU 2014 -39.570,94 € -39.570,94 €

     RTATS EXERCICI NEGATIU 2015 -9.271,34 € -9.271,34 €
   
RESULTAT DE L´EXERCICI 3.795,32 € 2.325,08 €

Les notes 1 a 17 de la mèmoria adjunta formen part integrat d'aquest estat
de canvis en el patrimoni net simplificat.
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1. ACTIVITAT I CONSTITUCIÓ DE L´ENTITAT 

Es va constituir l’any 1982 amb la finalitat d'ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva 
aéria de Catalunya, en coordinació amb el Consell Catalá de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, 
d'acord amb els seus propis estatuts.  Actualmente la seu social es trova ubicada a Rambla Guipúscoa 
23, 5C de Barcelona.

Les disciplines esportives aèries en què s’estructura la federació, són les següents.: ACROBÀCIA 
AEROMODELISME ,AEROSTACIÓ , ALA DELTA , CONSTRUCCIÓ AMATEUR,  PARACAIGUDISME, PARAPENT 
PARAMOTOR,  TÚNEL DEL VENT,  ULTRALLEUGERS, VOL A MOTOR,  VOL A VELA.

L´entitat  es  regeix pels seus  Estatuts  i els  diferents  Decrets que  regulen les  Federacions  
Esportives Catalanes,  Llei de l´Esport ,reglaments especifics  i   Acords Assemblea General.   
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1 Imatge fidel

Els comptes anual de la federació aèria catalana están formats pel balanç, el compte de pérdues i 
guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la present memoria. Tots aquests documents esmenats  
s’expressen amb euros i  han estat  preparats  a partir  dels registres comptables  de l’Entitat  a 31 de 
desembre de 2019. 

2.2 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La Junta Directiva de la Federació aèria catalana ha elaborat els seus estats financers sota el 
principi d'entitat en funcionament, sense que existeixi cap mena de risc important que pugui suposar  
canvis significatius en el valor dels actius o passius en l'exercici següent.

La preparació dels comptes anuals requereixen la realització per part de la Junta Directiva de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici.  Aquestes 
s'avaluen  contínuament  i  es  fonamenten  en  l'experiéncia  histórica  i  altres  factors,  incloent-hi  les 
expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables d'acord amb les circumstáncies.

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les següents: Vida útil 
deis elements que componen l'immobilitzat; valors raonables dels instruments financers; Deteriorament 
dels saldos a cobrar d'usuaris i altres deutors.

Els comptes anuals adjunts se sotmetran a l'aprovació per l'Assemblea General Ordinária de 
Socis, estimant-se que seran aprovats sense cap modificació.  Si bé les estimacions considerades s'han 
realitzat  sobre la millor  informació disponible a la  data de formulació dels presents comptes anuals, 
qualsevol modificació en el futur d'aquestes  estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell 
moment, reconeixent l'efecte del canvi d'estimació realitzada en els comptes de pérdues i guanys de 
l'exercici en qüestió.

2.3 Comparació de la informació

La Junta  Directiva presdenta, a efectes  comparatius amb cadascuna de les partides del Balanç  
i  del  compte de Pèrdues i  Guanys ,  a  més de les xifres del  present Exercici  ,  les corresponents a l
´Exercici anterior.
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3. DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT 

La distribució proposada del resultat de l'exercici compleix amb els requisits i limitacions establerts als 
estatuts de l'Entitat i en la normativa legal vigent. La distribució del resultat corresponent a l'exercici acabat el 
31 de desembre de 2018, efectuada en l'exercici 2019, está detallada en la nota 10 i en l'estat de canvis en el 
patrimoni net.

La Junta Directiva proposará a l'Assemblea la següent aplicació del resultat de l'exercici 2019.
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Resultat de l'exercici 3.795,32

TOTAL 3795,32

APLICACIÓ IMPORT

A resultats de l'exercici anteriors 3.795,32

TOTAL 3795,32
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ EN LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

4.1 Immobilitzat intangible

Les Immobilitzacions intangibles figuren registrades pel seu cost d'adquisició i s'amortitzen atenent la 
seva vida útil estimada seguint un sistema lineal aplicant-hi els coeficients anuals següents:

Porcentage d´amortització de les aplicacions informàtiques 25%

4.2 Immobilitzat material

L'immobilitzat  material  está  valorat  al  seu  cost  d'adquisició,  que  inclou  les  despeses 
addicionals que es produeixen fins a la posada en funcionament del bé; no s'inclouen les  despeses 
financeres. Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida útil, es  
registren com a despesa de l'exercici.

Els  costos  d'ampliació,  modernització,  millores  o  allargaments  de la  vida útil  dels   béns,  es 
comptabilitzen com a més cost deis corresponents béns.

La  dotació  anual  a  l'amortització  es  calcula  pel  métode  lineal  en  funció  de la  vida  útil  
estimada dels diferente béns, coincidint amb la reglamentació fiscal i aplicant-hi els coeficients anuals 
següents:

Porcentatge 
d´amortització

Mobiliari 10%

Equips Informatics   25%

Altre immobilitzat material  20%

4.3 Arrendaments

En el cas d'arrendaments operatius es registren els ingressos i les despeses derivades dels  
acords de l'arrendament com a ingrés i  despesa de l'exercici  en el  qual es comptabilitzen en el  
compte de pérdues i guanys.

4.4 Actius i passius financers

Els actius i passius financers es reconeixen en el balanç quan l'Entitat es converteix en una 
part obligada del contacte o negoci juridic, conforme a les disposicions d'aquest.  I a efectes de la seva 
valoració es classifiquen en les següents categories:
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Actius financers a cost amortitzat

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu cost, que ha 
d'equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin 
directament atribuibles.

Els crédits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un 
tipus d' interés contractual, així com els avançaments i crédits al personal i les fiances es valoren pel 
seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Posteriorment,  els  actius  financers  inclosos en aquesta categoria  es  valoren pel  seu cost  
amortitzat. Els interesaos meritats es comptabilitzen en el compte de pérdues i guanys, aplicant el 
métode del tipus d' interés efectiu.  No obstant aixó, els crédits amb venciment no superior a un any 
que s'ha valorat inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import, llevat que 
s'hagin deteriorat.

Les correccions valoratives per deteriorament i  la  seva reversió,  es  reconeixen com una 
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pérdues i guanys.

Actius financers a cost

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu cost, que ha 
«equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin 
directament atribuibles. Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel 
seu cost.  Les correccions valoratives per deteriorament i  la seva reversió, es reconeixen com una 
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pérdues i guanys

Passius financers a cost amortitzat

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu cost, que ha 
d'equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin 
directament atribuibles.

Els débits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un  
tipus d'interés contractual, així com les fiances, es valoren pel seu valor nominal quan l'efecte  de no 
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Posteriorment,  els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost  
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pérdues i guanys, aplicant el 
métode del tipus d'interés efectiu.

No obstant aixó, els débits amb venciment no superior a un any que s'ha valorat inicialment  
pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import.
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4.5 Subvencions, donacions i llegats

Les  subvencions,  donacions  i  llegats  no  reintegrables  es  comptabilitzen  inicialment  com a 
ingressos directament imputats al  patrimoni net  i  es reconeixen en el  compte de resultats com  a 
ingressos de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. Les 
subvencions concedides per a finançar despeses específiques, s'imputen com ingressos en el mateix 
exercici en qué es meriten les despeses que estan finançant.

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin carácter de reintegrables es registren com a 
passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.

4.6 Situació fiscal

La FAC está acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal d'entitats sense 
afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, gaudint de l'exempció de l'Impost sobre Beneficis 
pels resultats obtinguts durant l'exercici  derivats de les activitats que constitueixen el seu objecte  
social, així com pels increments patrimonials derivats tant d'adquisicions com de transaccions a títol 
lucratiu, sempre que uns i altres s'obtinguin en compliment del seu objecte o finalitat específica.

La FAC no realitza activitat que comportin l'obligació de presentar declaracions de l'Impost  
sobre el  Valor  Afegit.  Les  quotes  suportades de l'impost  es consideren més despesa o més  valor 
d'adquisició.

4.7 Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el període en qué es meriten, amb 
independéncia de la data del seu cobrament o pagament.

En la comptabilització de determinats ingressos de la FAC es consideren les següents regles:

                        Els ingressos procedents d'actes esportius es reconeixen quan aquests actes es realitzen.

                Els ingressos per quotes o llicéncies esportives periódiques per prestació de serveis es reconeixen 
com a ingrés inicialment en el període al qual corresponguin els cobraments que l'entitat ha 
rebut  per  aquest  concepte  i,  posteriorment,  els  que  corresponen  a  exercicis  posteriors  es 
periodifiquen com ingressos anticipats.

4.8 Transaccions entre parts vinculades

 Les operacions comercials o financeres entre parts vinculades es realitzen a preus de mercat.
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4.9 Provisions i contingéncies

Es reconeixen com a provisions els passius que resultin indeterminats respecte al seu import o  
data en la qual es cancel-laran.

Les provisions es valoraran a la data del tancament de l'exercici pel valor actual de la millor 
estimació possible de l' import necessari per cancel-lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant-se 
els ajustos que sorgeixin per l´actualització de la provisió com a una despesa financera a mesura que es 
vagin meritant. Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i l'efecte financer  
no sigui significatiu, no será necessari realitzar cap mena de descompte.
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5. IMMOBILITZAT  INTANGIBLE

El  detall  d´ aquest epigraf  es fonamenta  en les  dades  comptables  del  Balanç   2019 / 2018

APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2019 2018

SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 9.004,54 8.062,34
(+) Ampliacions i millores   
(+) Resta d'entrades 59,99 942,2
(-) Sortides , baixes o reduccions   
(-/+) Traspassos a/d'altres partides   
SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 9.064,53 9.004,54
   
AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL -6476,8 -5049,96
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici -1318,07 -1426,84
(+) Increments per adquisicions o traspasos   
(-) Disminucions per sortides , baixes, reduccions o traspassos   
(-/+) Traspassos a/d'altres partides   
AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL -7794,87 -6476,80
   
 1.269,66 2527,74

Els criteris  per asignar els  diferents  elements que composen l´inmobilitzat  intangible ,   el  
quadre d´amortitzacions   i  dotacions  mensuals que es  generen,  son  els  que  hi eren  operatius  del  
Gener a   Desembre 2019  i  que  no es modifiquen  per  part  de la   nova  Junta .   A principis 2020,  la 
Junta  farà    Inventari  General   de  l´inmobilitzat  ,   actual-litzant ,  si  fora  el  cas,  dotacions  i quadre  
d´amortitzacions  dels  diferents  elements  patrimonials.    

La entrada que figura al Exercici 2019   per valor   de 59,99  Eur.  es per compra  de TP LINK 
M7200.  
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6. IMMOBILITZAT MATERIAL     

           El  detall  d´ aquest  epigraf  es fonamenta en les  dades  comptables  del  Balanç   2019 / 2018.  

ALTRES INSTAL.LACIONS, UTILLATGE, MOBILIARI I EQUIPS INFORMÀTICS 2019 2018

SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 30.016,65 26.869,69
(+) Ampliacions i millores   
(+) Resta d'entrades  3.146,96
(-) Sortides , baixes o reduccions   
(-/+) Traspassos a/d'altres partides   
SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 30.016,65 30.016,65
   
AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL -26963,45 -26869,69
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici -157,34 -93,76
(+) Increments per adquisicions o traspasos   
(-) Disminucions per sortides , baixes, reduccions o traspassos   
(-/+) Traspassos a/d'altres partides   
AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL -27120,79 -26963,45
   

 2.895,86 3.053,20

          Els criteris per    asignar   els diferents elements que composen l´inmobilitzat material , el quadre  
d´amortitzacions   i  dotacions  mensuals  que es  generen,  son els  que hi  eren operatius  del  Gener  a 
Decembre    2019  i  que  no es modifiquen  per  part  de la   nova  Junta .     A principis 2020, la Junta farà 
Inventari General   de l´inmobilitzat, actualitzant, si fora el cas, dotacions  i quadre de    amortitzacions 
dels  diferents  elements  patrimonials.    

7. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

             No existeix cap contracte en règim d´arrendament financer a 31 de desembre de 2019. Els  
arrendaments operatius que figuren com a despesa de 2.160,72 eur. corresponen a  lloguer de les Oficines de 
la Entitat.    
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8. ACTIUS FINANCERS

         El valor en llibres per cadascuna d'aquestes categories d'actius financers a llarg i curt termini, excepte 
inversions en empreses del grup, multigrup i associades i efectiu i altres actius líquids equivalents es mostra 
en el següent quadre de classificacions, segons la seva naturalesa i la seva funció: 

INSTRUMENTS FINANCERS  A 31 DE DESEMBRE DE 2019
 PATRIMONI VALORS DE DEUTE ALTRES

LLARG CURT LLARG CURT LLARG CURT 
CATEGORRIES TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI

Actius financers a cost amortizat - - - - - -
Actius financers mantinguts per a 
negociar - - - - - -

Actius financers a cost 1.500,00 € - - - 3.135,00 € -
TOTAL 4.635,00 €

INSTRUMENTS FINANCERS  A 31 DE DESEMBRE DE 2018
PATRIMONI VALORS DE DEUTE ALTRES

LLARG CURT LLARG CURT LLARG CURT 
CATEGORRIES TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI

Actius financers a cost amortizat     
Actius financers mantinguts per a 
negociar     

Actius financers a cost 1.500,00 €  3.135,00 € 19.105,01 €
TOTAL 23.740,01 €

El detall dels actius financers registrats en el Balanç de l’entitat es el següent: 

Les  inversions financeres  corresponen al  valor  de cost  de les  participacions  en la  corredoria 
d'assegurances UFEC. El  saldo del  compte "Cies  Assegurances deutores  per  extorns",  correspon als 
extorns  meritats  i  no  cobrats  de  les  companyies  d'assegurances.  (Veure  punt  núm.  12  de  la  
memòria). 

Els  dipòsits  i  finances corresponen a  un dipòsit  a l´Institut  Català del  Sol  relatiu  al  dret  a 
construir un  hangar a l´Aeroport de la Seu d´Urgell, dret  del qual la Federació ha desistit en l´Exercici  
2017. 
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DETALL DELS ACTIUS FINANCERS REGISTRATS EN EL BALANÇ DE 
L’ENTITAT

2019 2018
LLARG CURT LLARG CURT

CATEGORRIES TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI
Dipòsits financers 3.135,00 € 3.135,00 €  
Inversions financeres 1.500,00 € 1.500,00 €  
Cies Assegurances deutors per extorns   19.105,01 €

TOTAL 4.635,00 € 23.740,01 €
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9. PASSIUS FINANCERS

No existeixen deutes amb garantía real. El valor en llibres per cadascuna d'aquestes categories 
de passius financers a llarg i a curt termini, segons la seva naturalesa i la seva funció és el següent:
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INSTRUMENTS FINANCERS  2019 INSTRUMENTS FINANCERS  2018

 DEUTE AMB ENT. 
CRÈD.

DERIVATS / 
ALTRES (crèditors 

varis)

DEUTE AMB ENT. 
CRÈD. 

DERIVATS – ALTRES 
(crèditors varis)

LLARG CURT LLARG CURT LLARG CURT LLARG CURT
CATEGORRIES TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI

Passius financers a cost 
amortitzat - 121,26 € - 589,52 € - 121,26 € - 39.963,94€
Passius financers mantinguts 
per negociar - - - - - - - -

TOTAL 710,78 € 40.085,20 €
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10.  FONS PROPIS

Tal com estableix la normativa vigent i els estatuts de la Federació, els recursos obtinguts en 
l'exercici es destinen al compliment del l’objectiu social i no es pot repartir entre els seus associats.

La variació dels fons propis durant l'exercici 2019 i 2018 és el següent:

SALDO A 
01/01/2018

APLICACIÓ 
RESULTAT 

2017

SALDO A 
31/12/2018

APLICACIÓ 
RESULTAT 

2018

ALTRES 
VARIACIONS

SALDO A 
31/12/2019

Fons Socials 10.609,33 € 10.609,33 € 10.609,33 €
Resultats d'exercicis anteriors -9.557,90 € -26.142,74 € 16.742,64 € 2.325,08 € 19.067,72 €
Resultat de l'exercici 26.142,74 € 26.142,74 € 2.325,08 € -2.325,08 € 3.795,32 €

TOTAL 27.194,17 € 29.677,05 € 33.472,37 €
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11. SITUACIÓ FISCAL

Els detall dels comptes relacionats amb la Hisenda Pública són els següent:

El saldo del compte H.P. deutora per subvencions concedides correspon a la subvenció 
pendent de cobrament atorgada pel Consell Catalá de l'Esport.

L'Entitat está acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal d'entitats sense 
afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge.

Segons  aquest  régim  l'Entitat  gaudeix  de  l'exempció  de  l'Impost  sobre  Beneficis  pels  
resultats obtinguts durant l'exercici derivats de les activitats que constitueixen el seu objecte social, així 
com pels  incrementa patrimonials  derivats  tant  d'adquisicions com de transaccions  a títol  lucratiu, 
sempre que uns i altres s'obtinguin en compliment del seu objecte o finalitat específica.

Segons  les  disposicions  legals  vigents,  les  liquidacions  d'impostos  no  poden  considerar-se 
definitives  fins  que  no  han  estat  inspeccionades  per  les  autoritats  fiscals  o  fins  que  no  ha 
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.

L'Entitat té pendents d'inspecció tots els impostos als quals está sotmesa per la legislació 
vigent  pels  anys  oberts  a  inspecció. Però  enEn  opinió  de  la  direcció  de  l'Entitat  no  existeixen 
contingéncies d'imports significatius que poguessin derivar-se de la revisió deis anys oberts a possible 
inspecció.
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2019 2018
ACTIU PASIU ACTIU PASIU

H.P. Deutora per subvencions concedides 15.713,00 € 7.970,00 €

H.P. Creditora per retencions IRPF 2.501,17 € 755,92 €

H.P. Creditora per retencions practicades

Seguretat Socials Creditora 610,08 € 1.358,87 €

TOTAL 15.713,00 € 3.111,25 € 7.970,00 € 2.114,79 €
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12. INGRESSOS I DESPESES

a) Ingressos per llicéncies federatives

Correspon  als  ingressos  per  llicéncies  obtinguts  deis  federats.  Les  llicéncies  cobrades  per 
anticipat  es  reconeixen en el  passiu del  balanç en el  compte "Periodificacions a curt  termini"  i  es 
reconeixen com ingressos en l'exercici del seu meritament (exercici següent).

b) Ingressos per subvencions oficials a les activitats

En l'exercici 2019   l'Entitat ha rebut una subvenció del Consell Catalá de l'Esport per import de 38.715 
euros,    (39.850 eur. Any 2018 )  .  Aquesta subvenció rebuda ho és en concepte de  suport a accions de les 
federacions esportives catalanes , unions esportives de clubs i associacions. La FAC ha assignat aquests ajuts a 
diferents campionats i esdeveniments esportius, l'import dels quals s'ha registrat al compte  "Altres despeses de  
´Activitat “

c) Despeses per aprovisionaments 

La despesa abonada a la ‘Real Federación Aérea Española’,  per habilitació de llicències en  
l’exercici 2019 es de 4.835 Eur. En l’exercici 2018 va ser de 11.239,95

d) Arrendaments i cànons

El detall d'aquest compte és el següent: 

2019 2018

Lloguer oficines 2.160,62 1.080,36

TOTAL 2.160,62 1.080,36
e) Primes d'assegurances

L'import. d'aquest compte correspon básicament a les primes pagades (Primes netes i sense  
extorns) a les companyies d'assegurances per la cobertura dels riscos d'accidents i de responsabilitat  
civil dels federats. En aquest exercici també figura una pòlissa obligatòria de Responsabilitat de Directius  
de la  Junta. 

PRIMES ASSEGURANCES 2019 2018

Assegurança Mèdica 186.757,71 € 166.315,06 €
Responsabilitat Civil 20.489,19 € 20.289,59 €
Assegurança Directius 1.220,73 €  

f) Despeses de personal 

Durant l´exercici 2019 es produeix l´acomiadament d´una empleada de la FAC que ha suposat  
una despesa de 3.144,30 Eur.
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13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

La Direcció de la Federació no té coneixements de qué s'hagi produit  cap fet significatiu amb 
posterioritat a la data de tancament de l'exercici 2019 que poguès afectar els estats financers tancats en 
aquesta data.

14. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÓPIES

Tots  els  béns i  drets  que formen part  dels  fons  social  estan vinculats  directament  al  
compliment dels fons propis de la FAC, ja que aquesta no exerceix cap activitat al marge dels seus fins.  
Per tant, destina el 100% dels seus ingressos a finalitats de la seva activitat pròpia, complint per tant allá 
que estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

L'Entitat  no  ha  mantingut  amb  clubs  i  federacions  territorials  operacions  diferents  de  les  
derivades dels ingressos per quotes, llicències i ingressos d'inscripcions en campionats,  segons les 
tarifes i quantitats aprovades en l'Assemblea General.

Els clubs i federacions regionals amb els que manté relació la FAC són entitats jurídiques independents 
en les quals no exerceix ni es té la possibilitat d'exercir, directament o indirectament, o en virtut 
d'acords  o  pactes,  el  control  o  una  infiuència  significativa  en  la  presa  de  decisions  financeres  i 
d'explotació.

16. ALTRA INFORMACIÓ

El nombre mig de persones empleades en el curs de l'exercici 2019 i 2018, per categories i  
sexe és el següent:

2019 2018

Homes Dones Homes Dones

Personal administratiu - 3 - 3

 Total - 3 - 3

Els membres de la Junta Directiva de la FAC no han meritat cap mena de retribució pel 
desenvolupament de les seves funcions. No existeixen préstees, bestretes, obligacions 
contretes en matéria de pensions i d'assegurances de vida, ni garanties prestades per compte 
de cap membre antic o actual de la Junta Directiva.

 No existeixen actius,  despeses,  provisions,  contingéncies ni  cap obligació de naturalesa medi 
ambiental.
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NOTA 17 - INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A 

PROVEÍDORS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.   "DEURE D'INFORMACIÓ DE LA LLEI 15/2010,   

DE 5 DE JULIOL".  

En compliment del que es disposa en la Resolució de 29 de gener de 2016, de l'Institut de  
Comptabilitat i  Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memória deis  comptes 
anuals  en  relació  amb  el  període  mitjá  de  pagament  a  proveidors  en  operacions  comercials,  es 
procedeix a subministrar la informació sol·licitada en el quadre següent:

Exercici 2019 Exercici 2018
Dies Dies

Període mig de pagament a prove'idors 25 23
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Formulació dels Comptes Anuals de la Federació Aèria Catalana
a 31 de desembre de 2019

Reunits els membres de la Junta Directiva de la Federació Aéria Catalana amb data 30 d'abril  
de 2020 i en compliment de la normativa vigent, procedeixen a formular els Comptes Anuals Simplificats, que 
comprenen el Balanç de Situació, el Compte de Pérdues i Guanys, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la 
Memória de la Federació Aéria Catalana corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 
2019 , formats per les pàgines adjuntes amb la numeració de la 1 a la 24 (inclusivament).

A Barcelona, 30 de Abril de 2020

Alfred Sánchez Chacón                                                      Jesús Sánchez Ruíz  

                                                                        

President Federació Aèria Catalana                              Tresorer de la Federació Aèria Catalana 
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