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NÚM DELS
COMPTES

ACTIU

Notes

2015

2014

A) ACTIU NO CORRENT ( I+II+III+IV+V+VI+VII)

20, (280)

I. Immobilitzat intangible

21, (281)

II. Immobilitzat material

22, (282)

III. Inversions immobiliàries

23

5

IV. Béns del patrimoni cultural

2403,2404,2413,24
23, 2424

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

2405,2425,250,..25
8,26

VI. Inversions financeres a llarg termini

474

6

VII. Actius per impost diferit

B) ACTIU CORRENT (I+II+III+IV+V+VI+VII)

58
30,31,32,33, (39)

443,552

4. Altres deutors

53
54,555,565,566
480, 567
57

En euros

171.718,42

18.533,61

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

440,446,449

558

6

1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis

3. Patrocinadors

460,544

166.814,80

II. Existències

444

470,471,472,473,47
4

372.182,35

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar:

430,435,407,441,(4
90)

233.986,94

5. Personal
6. Administracions públiques

166.814,80

153.184,81

6

20.000,00

194.000,00

6

47.172,14

6.463,93

233.986,94

372.182,35

7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

Les Notes 1 a 17 de la Memòria Econòmica formen part del Balanç de situació al 31 de desembre de 2015
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NÚM DELS
COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

A) PATRIMONI NET (A1+A2+A3)

A-1) FONS PROPIS
10
112,115
120, (121), 122

247.241,14

345.991,65

247.241,14

345.991,65

345.991,65

417.188,14

-98.750,51

-71.196,49

-13.254,20

26.190,70

-13.254,20

26.190,70

-21.573,24

3.770,49

II. Reserves
III. Excedents d'exercicis anteriors
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

130,131,132

2014

I. Fons Social / Fons per dotacions

124

133,134,136,137

7

2015

A-2) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR
A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

8

B) PASSIU NO CORRENT (I+II+III+IV)

14
16,17

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

479

III. Passius per impost diferit

181

IV. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT (I+II+III+IV+V+VI)

58
499,529
520,521,527
51,523,551,552,56

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit

41
465,466
4752
4750,4751,476,477
448
485,568

En euros

9

IV. Altres deutes a curt termini
V. Creditors per les activitats i altres comptes a pagar:

400,401

9 I 10

1. Proveïdors

9

2. Creditors diversos

769,63

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent
5. Altres deutes amb les Administracions públiques

8.319,04

21.650,58

233.986,94

372.182,35

6. A comptes d'usuaris
VI. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Les Notes 1 a 17 de la Memòria Econòmica formen part del Balanç de situació al 31 de desembre de 2015
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT

Del 1/01/15 al 31/12/15
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT de Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes
CODI DELS
COMPTES

70
720,721,723
724,740
725,743
726,727
(693),71,793
73
(60),(61)
75
(64)
(62),(631),(63
4),
(650),(69)
(68)
746,747
79
(670),(671),7
70,
771
(668),778

PARTIDA

1. Ingressos per les activitats
a) Ingressos per vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
d) Subvencions oficials per a les activitats
e) Donacions i altres ingressos per a les activitats
3. Variacions d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació

9. Amortitzacions de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

762,767,769
(662),(667),(6
69)
(663),763
(668),768
(666),766

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres

2015

2014

454.512,65
33.455,52

413.993,90
2.735,77

8
8

380.828,13
40.229,00

367.229,13
44.029,00

12

-156.068,18

-64.850,17

12

-31.861,16
-299.751,69

-32.280,84
-390.994,11

-68.500,00

-60,82

-101.668,38

5.160,33

2.917,87

3.762,67
-767,12

2.917,87
-98.750,51

2.995,55
-71.196,49

-98.750,51

-71.196,49

8

16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

(630),(633),6
38
En euros

Notes

19. Impostos sobre beneficis
IV) EXCEDENT DE L'EXERCICI (III+19)

Les Notes 1 a 17 de la Memòria Econòmica formen part del Compte de Resultats de l'exercici anual acabat al 31 de desembre de 2015
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-74.192,04

Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL
PATRIMONI NET

A 31/12/15
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ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes
EXERCICI 2015
Fons
Total

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2013
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014
I. Excedent de l'exercici
III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2014
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015
I. Excedent de l'exercici
III. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2015

Excedents
exercicis
anteriors

409.376,41
409.376,41
7.811,73
417.188,14
417.188,14
-71.196,49
345.991,65

Excedent de
l'exercici

Subvencions,
donacions i llegats
rebuts

7.811,73
7.811,73
-71.196,49
-7.811,73
-71.196,49
-71.196,49
-98.750,51
71.196,49
-98.750,51

TOTAL

417.188,14
417.188,14
-71.196,49
0
345.991,65
345.991,65
-98.750,51
0
247.241,14

Les Notes 1 a 17 de la Memòria Econòmica formen part del Estat Abreujat de Canvis en el Patrimoni Net a 31 de desembre de 2015
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MEMÒRIA ECONÒMICA

Del 1/01/15 al 31/12/15
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Memòria

Exercici 2015
Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes

1.
1.1

ACTIVITAT DE L’ ASSOCIACIÓ
Dades registrals, formals i finalitat de l’Associació

Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes és una associació sense ànim de lucre
que va néixer el 5 de maig del 1998 amb un objectiu molt clar: aconseguir el reconeixement
internacional de les seleccions esportives catalanes.
Entitat inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i d’ Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb núm. 21211 i al Registre
d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport amb el núm. A01063 de data 15 de
novembre de 2004

El seu domicili social és a Barcelona, al carrer Passatge Permanyer, núm.3.,
El seu N.I.F. és G-61774303 , d’acord amb l’Ordre EHA/451/2008, de 20 de febrer, que regula
la composició del número d’identificació fiscal de les persones jurídiques i entitats sense
personalitat jurídica.

Amb data 20 de gener de 2015, en Assemblea Extraordinària de Socis es va aprovar la
redacció de nous estatuts, adaptats a la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi
Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i altres modificacions voluntàries amb la
finalitat d’adaptar els estatuts a les necessitats socials ateses per l’Associació. Aquests
acords van ser inscrits a la DGDEJ, del Departament de Justícia de la Generalitat, amb data 1
d’abril de 2015.

Els òrgans de govern de l’Associació “ Plataforma Proselecccions Esportives Catalanes” són:
L’Assemblea General, que és “sobirana i està constituïda per tots els socis” de l’Entitat, i
La Junta Directiva, que “es l’òrgan col·legiat que governa, gestiona i representa l’Associació”.
L’ Associació fou, formalment, declarada D’INTERÉS PÚBLIC i se l’ha expedit el certificat
corresponent d’entitat sense afany de lucre de data 10 de desembre de 2014
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1.2

Activitat de l’Associació

La Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes té com a objectius socials, entre altres,
aconseguir el reconeixement internacional de les seleccions esportives catalanes, la seva
admissió en les Federacions Internacionals i la participació d’aquestes en totes les
competicions internacionals de caire oficial, amb igualtat de drets amb la resta de seleccions
nacionals.

Així mateix, la Plataforma també té com objectiu i així consta en els seus estatuts, col·laborar
amb corporacions públiques i privades interessats en l’assoliment de les finalitats de la
Plataforma.

També és objectiu de la plataforma el promoure i recollir el suport de ciutadans i ciutadanes a
la formació de seleccions esportives catalanes i la seva internacionalització, així com
consolidar-se com instrument integrador de les associacions i col·lectius sensibles a la
necessitat de formar seleccions esportives

2.
2.1

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Imatge fidel

L’Associació ha preparat i formulat els comptes anuals a partir dels registres comptables, amb
la finalitat de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de
les seves operacions, segons els principis i pràctiques previstes en la normativa vigent.

Els comptes anuals estan formats pel Balanç de Situació abreujat, el Compte de Resultats
abreujat, l’Estat abreujat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) i aquesta Memòria, formantne una unitat.
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L’exercici anual a què fan referència els Comptes Anuals, correspon al període comprès entre
l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.

2.2

Principis comptables

Els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per l’Associació són els
establerts per la legislació vigent atenent, doncs, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, als articles 51 i 52 de la Llei 5/2001,
de 2 de maig, de fundacions i el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprovà el
Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya i pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, que modifica el Pla de
comptabilitat aprovat per l’esmentat Decret 259/2008.
La formulació dels presents comptes s’ha dut a terme considerant que la gestió de l’entitat
tindrà continuïtat en un futur previsible i, per tant, per a la seva elaboració s’ha aplicat el
principi d’entitat en funcionament.

2.3

Comparació de la informació

De conformitat amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de
comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 4a d’elaboració dels comptes anuals,
a més de la informació quantitativa referida a l’exercici al qual corresponen aquests comptes
anuals, es presenten també els imports referits a l’exercici anterior, del que s’ofereix
informació comparativa.
L’Associació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Abreujat, ja que acompleix les
condicions necessàries per a ser classificada com a associació de dimensió mitjana.

2.4

Agrupació de partides

No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i Guanys, ni a
l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures establertes en els
Models formals aplicats.
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2.5

Elements recollits en diverses partides

No s’han separat elements del Balanç de Situació de manera diferent a les estructures
establertes en els Models formals aplicats.

2.6

Canvis en criteris comptables

No hi ha hagut canvis de criteris en la comptabilització de les operacions i activitats dutes a
terme per l’Associació.

2.7

Correcció d’errors

Durant l’exercici 2015, no s’han fet correccions procedents d’errors.

2.8

Aspectes crítics de la valoració i de la incertesa

A la data del tancament del exercici no existeixen incerteses ni riscos importants que puguin
suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius de l’Associació en l’exercici
següent.

3.

APLICACIÓ DE RESULTATS

La Junta Directiva proposarà a l’Assemblea de l’Associació, l’aprovació del resultat de
l’exercici 2015, així com de la seva gestió.
El resultat final de l’exercici ha estat un excedent negatiu de -98.750,51 €. Es tracta d’un
resultat esperat ja que l’entitat ha decidit utilitzar romanents d’anys anteriors.

4.

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les normes i criteris comptables de registre i valoració aplicats a les diferents partides
s’adeqüen a la normativa vigent ja esmentada a la Nota 2.2. A continuació se’n fa el detall:
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4.1

Immobilitzat intangible:

No n’hi ha.

4.2

Béns integrants del patrimoni cultural:

No n’hi ha.

4.3

Immobilitzat material:

Els béns de l’immobilitzat material són valorats a cost o preu d’adquisició, que inclou el valor
del bé segons factura de compra i totes les despeses necessàries fins a la seva instal·lació i
posada en marxa, així com els impostos indirectes en la mesura que no són recuperables per
l’Associació.
Tanmateix, els béns procedents de donacions, quan n’hi ha, s’han valorat per una estimació
del seu valor raonable en el moment de la donació.
Els canvis que es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode d’amortització
d’un actiu, es comptabilitzarien com a canvis en les estimacions comptables, llevat que es
tractés d’un error.
A tancament de l’exercici, l’entitat avalua si hi hagut deteriorament en algun immobilitzat
material i si és així, estima el seu import recuperable i fa les correccions valoratives que
corresponguin.

Les ampliacions, modernització, millores i grans reparacions, quan suposen un augment de la
capacitat, productivitat o allargament de la vida útil estimada del bé, es capitalitzen. En cas
contrari, es consideren despesa de l’exercici. Així mateix, reparacions i manteniment es
consideren també despeses de l’exercici.
L’amortització es calcula linealment en funció de la vida útil estimada dels diferents elements,
des de la data de la posada en funcionament del bé. Els coeficients d’amortització aplicats
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sobre els grups d’elements de l’immobilitzat material, durant l’any 2015 i homogenis amb els
d’exercicis anteriors han estat els següents:
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4.4

Bé

Descripció

% Amortització

Total 211

Edificis i construccions

3

Total 214

Altres instal·lacions

12

Total 215

Mobiliari

10

Total 216

Equips per processos d’informació

25

Inversions immobiliàries:

No n’hi ha.

4.5

Arrendaments:

No hi ha contractes d’arrendament financer.

4.6

Permutes:

No n’hi ha.

4.7

Actius financers i passius financers:

La valoració dels actius i passius financers es regeix per l’establert en les normes 9a i 10a de
les normes de registre i valoració per a les entitats de dimensió mitjana i de dimensió reduïda,
del Pla de Comptabilitat de Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya.
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4.7.1. Actius financers.
A efectes de la seva valoració, l’entitat classifica els seus actius financers segons l’ús que en
faci, en les següents categories:

1.

Actius financers a cost amortitzat.

En aquesta categoria d’actius financers, l’entitat té inclosos els crèdits per operacions de les
activitats (usuaris i deutors diversos) i les fiances constituïdes, així com la tresoreria.

Aquests actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, inclosos els costos de
transacció que els siguin directament imputables i posteriorment a cost amortitzat reconeixent
els interessos reportats en funció del seu tipus d’interès efectiu, entès com el tipus
d’actualització que iguala el valor en llibres de l’instrument amb la totalitat dels seus fluxos
d’efectiu estimats fins al seu venciment. Els crèdits per operacions comercials amb venciment
no superior a un any es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com
posteriorment, pel seu valor nominal, sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos no sigui
significatiu.
Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries per
deterioració de valor si existeix evidència objectiva que no es cobraran tots els imports que es
deuen.
L’import de la pèrdua per deterioració del valor és la diferència entre el valor en llibres de
l’actiu i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats, descomptant al tipus d’interès
efectiu en el moment de reconeixement inicial.

Les correccions de valor, com també si escau la seva reversió, es reconeixen en el compte
de pèrdues i guanys.

2.

Actius financers mantinguts per a negociar.

L’entitat no té actius financers classificats en aquesta categoria.
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3.

Actius financers a cost.

L’entitat no té actius financers classificats en aquesta categoria.

4.7.2. Passius financers.
L’entitat reconeix un passiu financer en el seu balanç si es converteix en una part obligada del
contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions i el dóna de baixa si s’extingeix
l’obligació.
A efectes de la seva valoració, es classifiquen, en les categories següents:

1.

Passius financers a cost amortitzat.

L’entitat té passius financers classificats en aquesta categoria. Es valoren inicialment pel cost,
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció
que els siguin directament atribuïbles.
No obstant, els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i
que no tenen un tipus d’interès contractual, així com les fiances, l’import dels quals s’esperi
pagar a curt termini, es valoren pel seu valor nominal, si l’efecte d’actualitzar els fluxos
d’efectiu no és significatiu.
Posteriorment, són valorats pel seu cost amortitzat. Els dèbits amb venciment no superior a
un any, valorats inicialment a valor nominal, es continuen valorant per aquest import.
2.

Passius financers mantinguts per a negociar.

L’entitat no té passius classificats en aquesta categoria.

4.8

Existències

No n’hi ha.
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4.9

Impostos sobre beneficis

L’associació esta acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de “Règim Fiscal de les
Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge”.

En virtut de l’aplicació de la dita Llei i del corresponent Reglament, l’associació està exempta
de tributació per l’Impost sobre Societats excepte en el cas de realitzar activitats no exemptes
que tributen al 10%.

4.10 Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es reflecteixen en el Compte de Resultats d’acord amb els principis i
normes comptables, seguint especialment els principis “de meritació”, i “ de no compensació”.
Es distingeixen en ingressos i despeses d’explotació i financers.
Els ingressos procedents de la prestació de serveis per l’activitat de l’entitat es valoren pel
valor raonable de la contrapartida rebuda i que és el preu acordat per als serveis.

4.11 Provisions i contingències
L’entitat no ha registrat cap provisió.

4.12 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
No se’n tenen.

4.13 Prestacions al personal
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries
o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres,
vacances o havers variables i les seves despeses associades.
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L’Associació no té compromisos per a pensions ni altres obligacions posteriors a la jubilació.

4.14 Subvencions, donacions i llegats
Quan es reben subvencions de capital, donacions o llegats no reintegrables, es
comptabilitzen inicialment com a ingressos imputats al patrimoni net i es reconeixen en el
compte de resultats de manera sistemàtica i racional correlacionant-los amb les despeses
derivades de la subvenció, donació o llegat.

Això no obstant, si han estat rebuts per incrementar el fons per dotacions o el fons social de
l’entitat, o per compensar dèficits d’exercicis anterior, es registren directament en els fons
propis.

Quan les subvencions, donacions o llegats són concedits per assegurar una rendibilitat
mínima o compensar dèficits d’explotació, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es
concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, en què
s’imputarien a aquells exercicis.
Quan la concessió té com a finalitat finançar despeses específiques, s’imputen com a
ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que financen, és a dir,
s’apliquen a resultats en la mesura que s’han executat les activitats per a les que han estat
concedides, introduint els ajustaments per periodificació convenients a fi d’exercici, si és el
cas.

4.15 Transaccions entre parts vinculades
No hi ha operacions amb altres entitats que puguin ser considerades com vinculades.

5.

IMMOBILITZAT MATERIAL

El següent quadre mostra tant els moviments i composició de l’Immobilitzat material a
31.12.15, com el detall de les dotacions d’amortització efectuades durant l’any 2015 i el seu
acumulat:
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Compte
210
211
214
215
216

2811
2814
2815
2816

Element

Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo final

Terrenys
Construccions
Instal·lacions
Mobiliari
Equips per a proc. informació
Total

0
0
0
1.000,00
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0

A.A. Construccions
A.A. Instal·lacions
A.A. Mobiliari
A.A. Equips processament inform.
Total
Valor net comptable

Amortitzacions
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
1.000,00
0,00
0
0

A continuació es reprodueix el quadre corresponent a l’exercici 2014:

Compte

Element

210 Terrenys
211 Construccions
214 Instal·lacions
215 Mobiliari
216 Equips per a proc. informació
Total

2811 A.A. Construccions
2814 A.A. Instal·lacions
2815 A.A. Mobiliari
2816 A.A. Equips processament inform.
Total
Valor net comptable

Saldo Inicial

Entrades

0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1000,00

Sortides

Saldo final

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1000,00

Amortitzacions
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00
0,00
1000,00
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
1000,00
0

-

-

Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deterioració
significatives per a cap immobilitzat material individual.

Dins de l'immobilitzat material no hi figura cap bé que no estigui afecte a l'explotació.

Pàgina 21/29

Memòria

Exercici 2015
Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes

6.

ACTIUS FINANCERS

El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers establertes en la norma
de registre i valoració novena del PGC és el següent:
CONCEPTE

Instruments financers a

Instruments financers a

llarg termini

curt termini

Crèdits /Derivats i altres
2015
2014

Crèdits /Derivats i altres
2015
2014

Actius financers a cost
amortitzat:
Fiances i dipòsits

0,00

0,00

0,00

0,00

Partides a cobrar

0,00

0,00

166.814,80

171.718,42

Efectiu i altres actius líquids

0,00

0,00

67.172,14

200.463,93

Total

0,00

0,00

233.986,94

372.182,35
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El detall de les “partides a cobrar “ a curt termini és el següent:

Usuaris i deutors
Personal
Crèdits amb les Administracions Públiques
Total

31/12/2015 31/12/2014
0 18.533,61
0
0
166.814,80 153.184,81
166.814,80 171.718,42

.
Els “Crèdits amb les Administracions Públiques” al 31 de desembre de 2015 són:
Entitat

Import
59.000,00
17.990,00
10.000,00
484,24
78.371,28
193,47
775,81
166.814,80

Consell de l’Esport Català
Diplocat
Diputació de Barcelona
Hisenda Pública, deutora per IVA
Hisenda Pública, deutora per IVA 2013 ( en litigi )
Hisenda Pública , deutora per IS
Altres

Total

7.

FONS PROPIS

Els fons propis de l’Entitat estan formats pel fons social i pels excedents positius i negatius
procedents d’exercicis anteriors. En total

247.241,14 , ja restat l’excedent negatiu de

l’exercici.
El resultat de l’exercici obtingut en el present exercici ha estat negatiu de -98.750,51 €.

8.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Els ingressos rebuts per a la realització de les activitats són imputats a l’exercici al tractar-se
de subvencions de caràcter anual.
En el quadre següent es detallen els imports i moviments durant el 2015 de les subvencions,
donacions i llegats de capital:
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Partida

Import
atorgat
durant l'any

Saldo inicial

Imputació a
resultat

Saldo final

Subvencions de
capital
Altres subvencions

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos a distribuir

0,00

0,00

0,00

0,00

Total subvencions de
capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Subv. Oficials

0,00

380.828,13

380.828,13

0,00

Subv.No Oficials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.828,13

380.828,13

0,00

0,00

380.828,13

380.828,13

0,00

Subv. No Oficials

Subvencions a
les activitats

Total
subvencions
per a les activitats
TOTAL
SUBVENCIONS

Al 2014, els moviments van ser els següents:

Partida

Saldo inicial

Import
atorgat
durant l'any

Imputació a
resultat

Saldo final

Subvencions
de capital
Subv. No
Oficials

Altres subvencions

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos a distribuir

0,00

0,00

0,00

0,00

Total subvencions de
capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

367.229,13

367.229,13

0,00

Subvencions a
les activitats
Subv.Oficials
Subv.No
Oficials

0,00

0,00

0,00

0,00

Total subvencions per a
les activitats

0,00

367.229,13

367.229,13

0,00

TOTAL SUBVENCIONS

0,00

367.229,13

367.229,13

0,00

A continuació es detallen les subvencions a les activitats, rebudes durant l’exercici 2015, així
com el saldo pendent d’imputar a resultats, segons el grau de realització de l’activitat que
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subvencionen:

Concepte

Saldo
Inicial

Atorgades
a l’any

Imputació a
Resultats

Saldo Final

Subvencions oficials
Ajuntament de Barcelona

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Diputació de Barcelona

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Consell Català de l’Esport

0,00

295.000,00

295.000,00

0,00

Diplocat

0,00

25.828,13

25.828,13

0,00

Total subvencions oficials

0,00

380.828,13

380.828,13

0,00

Subvencions d’ entitats privades

0,00

0,00

0,00

0,00

Total subvencions no oficials

0,00

0,00

0,00

0,00

Total subvencions a les activitats

0,00

380.828,13

380.828,13

0,00

El quadre corresponent a les subvencions a les activitats, del 2014, és el següent:
Saldo
Inicial

Concepte

Atorgades
a l’any

Imputació a
Resultats

Saldo Final

Subvencions oficials
Consell Català de l’Esport

0,00

295.000,00

295.000,00

0,00

Ajuntament de Barcelona

0,00

50.000,00

50,000,00

0,00

Diputació de Barcelona

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Diplocat

0,00

6809,13

6809,13

0,00

Altres

0,00

420,00

420,00

0,00

Total subvencions oficials

0,00 367.229,13

367.229,13

0,00

Subvencions d’ entitats privades

0,00

0,00

0,00

0,00

Total subvencions no oficials

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

PASSIUS FINANCERS

L’Entitat no té passius financers a llarg termini.
El valor en llibres de les diverses categories de passius financers a curt termini és el següent:
CONCEPTE

Passius financers a cost
amortitzat
Total

Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats de
Derivats i altres
crèdit
2015
2014
2015
2014
0,00
0,00
-13.254,20
25.421,07
0,00

0,00

-13.254,20

25.421,07
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El detall dels “Derivats i altres” és el següent:
Proveïdors
Creditors per prestacions de serveis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
HP creditora per IRPF
Seguretat Social
Total

31/12/2015
-21.573,24
0,00
0,00
7.563,48
755,56
-13.254,20

31/12/2014
3.770,49
769,63
0,00
20.895,02
755,56
25.421,07

Informació sobre ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors. Disposició addicional
tercera. Deure d’informació de la Llei 17/2010, de 5 de juliol:
L’entitat compleix, en relació als pagaments que realitza als seus proveïdors i creditors, amb
els terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Pagaments fets i pendents de pag. en data de
tancament del balanç

Dins el termini màxim legal**
Resta
Total pagaments de l'exercici
Ajornaments que a la data de tancament són
superiors al termini màxim legal

2015
Import
%*
431.397,16 99,4%
2.714,42 0,6%
434.111,58
100
0,00

2014
Import
%*
514.313,79 99,5%
2.794,73 0,5%
517.108,52
100
0,00

* Percentatge sobre el total
** 60 dies

10. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
A 31 de desembre de 2015 l’Entitat no ha realitzat cap provisió a llarg termini i no té
compromeses garanties amb tercers, ni altres passius de contingència coneguda, exceptuant
un litigi amb Hisenda per l’IVA de l’any 2013 que Hisenda considera que no ha de retornar i
que en aquests moments es troba en espera de resolució. No s’ha provisionat aquest import.

11. SITUACIÓ FISCAL

11.1 Impost de societats
La Plataforma Pro Seleccions Catalanes, com a entitat sense ànim de lucre, és una entitat
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subjecte a l’impost sobre Societats i sotmesa al règim especial previst a la Llei 49/2002 , de
23 de desembre , de règim fiscal de les Entitats Sense Ànim de Lucre i dels incentius Fiscals
al Mecenatge, tributant al 10% pels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les
activitats no exemptes de l’impost d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 49/2002.
Els rendiments obtinguts de les activitats fundacionals es troben exempts de l’impost.

11.2.- Impost sobre el valor afegit.
En referència a l'Impost sobre el Valor Afegit, l’entitat presenta trimestralment les
declaracions corresponents.

11.3.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
L’associació ha practicat retencions en concepte de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, sobre les quantitats satisfetes per rendiments
d’activitats professionals, com a substitut del subjecte passiu.

D’acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les declaracions tributàries
no poden considerar-se definitivament liquidades, fins que hagi
transcorregut un període de quatre anys o hagin estat objecte d'inspecció
per part de les Administracions Públiques.
12. INGRESSOS I DESPESES
No hi ha despeses d’administració del patrimoni de l’Associació, ni hi ha hagut cap despesa
de les incloses a la partida 2 del compte de resultats “Ajuts concedits i altres despeses”, i
tampoc n’hi va haver l’any anterior.
El desglossament de la partida 5 del compte de resultats “Aprovisionaments” és el següent:

Descripció
Compres de béns destinats a les activitats
Treballs realitzats per altres entitats
Consum total

2015
0,00
155.959,52
-155.959,52

2014
-12,22
64.862,39
-64.850,17
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La partida 7 del compte de resultats “Despeses de personal” es desglossa de la següent
manera:

Descripció
Sous i salaris
Indemnitzacions al personal
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Altres despeses socials
Total Despeses de personal

2015
-24.340,04

2014
-24.339,80

-7.521,12
0,00
-31.861,16

-7.521,04
-420,00
-32.280,84

13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Posteriorment al tancament no ha succeït cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel
de l’Entitat reflectida en aquests Comptes Anuals.
No s’ha produït cap fet després del tancament que afecti significativament a l’aplicació del
Principi d’entitat en Funcionament.
Per altra banda, s’espera que es continuïn prestant tots els serveis que s’han estat prestant a
l’exercici 2015.

14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
14.1 Operacions
L’Associació no ha realitzat operacions amb altres entitats que puguin ser considerades com
vinculades.

14.2 Retribucions als membres de l’òrgan de govern
Els membres de l’Assemblea General no han percebut cap retribució per l’exercici del seu
càrrec.
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No hi ha cap tipus de benefici social així com tampoc no hi ha hagut bestretes ni crèdits
concedits als membres de l’òrgan de govern ni al personal d'alta direcció.

15. ALTRA INFORMACIÓ
15.1 Nombre de persones ocupades
El nombre de persones ocupades a 31 de desembre de 2015, distribuït per categories i
gènere ha estat el següent:

2015
Categories
Personal d'Administració

2014

Homes
0

Dones
1

Total
1

Homes
0

Dones
1

Total
1

0

1

1

0

1

1

15.2 Canvis en l’òrgan de Govern
En la data de formulació i aprovació d’aquests comptes la composició de la Junta Directiva és
la següent:
NOM
Xavier
Sergi
Manel
Miquel
Francesc
Joaquim

COGNOMS
Vinyals Capdepon
Blazquez Quevedo
Pardo Sabartés
Rei Castilla
PuigPinós Porta
Vallès Dalmau

Data acceptació
càrrec
27 de maig 2013
27 de maig 2013
27 de maig de 2013
27 de maig de 2013
27 de maig de 2013
27 de maig de 2013

Càrrec
President
Tresorer
Secretari
Vicepresident
Vocal
Vocal
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