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Estats Financers anuals
per a l’exercici tancat al 31 de desembre de 2019

INTER CLUB ESCALDES

ESTATS FINANCERS ANUALS 2019
Naturalesa, objecte social i perímetre de consolidació de l’entitat
Els estats financers anuals de l’entitat INTER CLUB ESCALDES, que comprenen el balanç a 31
de desembre de 2019, el compte de resultats, la taula de fluxos de tresoreria i un annex als estats
financers anuals que comprèn un resum dels mètodes comptables significatius així com altres
notes explicatives.
La informació financera es refereix a data 31 de desembre de 2019, però s’especifiquen les
modificacions que hi ha hagut fins a data de l’aprovació dels Estats Financers.
El club INTER CLUB ESCALDES és una associació de caràcter esportiu, sense ànim de lucre, 12
DE MARÇ DE 2004 amb domicili social i adreça professional PLAÇA COPRINCEPS 1, 4-5
ESCALDES essent el seu objecte:
 La promoció i difusió del futbol, a través d’un primer equip i una base consolidada
 Donar-se a conèixer a d’altres clubs de futbol de països veïns i potenciar les relacions
 Vetllar pel correcte desenvolupament dels partits, torneigs i competicions esportives
 Participar en lligues nacionals, organitzades per la federació andorrana de futbol, així com
participar en les competicions internacionals
 Formar diversos equips a diferents nivells per fomentar la practica del futbol en totes les
seves modalitats
.
L’entitat no està controlada per cap altra .
La divisa de presentació dels estats financers anuals és l’euro.
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Balanç al 31 de desembre de 2019
(euros)
ACTIUS
Tresoreria i equivalents a la tresoreria
Crèdits resultants de transferències de jugadors
(corrents i no corrents)
Crèdits envers entitats del grup i altres parts vinculades
(corrents i no corrents)
Altres crèdits corrents a cobrar
Actius per impostos (corrents i no corrents)
Existències
Altres actius (corrents i no corrents)
Immobilitzat tangible
Immobilitzat intangible – jugadors
Immobilitzat intangible – altres
Immobilitzat financer

2019

2018

2
3

64.083,99

4

52.918,00

5
6
7
8
9
10
11
13

269.214,70

384.730,56

22.226,28

28.472,96

900,00
409.342,97

900,00
419.800,13

TOTAL ACTIU (A)

5.696,61

419.800,13

PASSIUS
Descoberts bancaris
Préstecs bancaris i altres deutes (corrents i no corrents)
Deutes a pagar a entitats del grup i altres parts
vinculades (corrents i no corrents)
Deutes resultants de transferències de jugadors (corrents
i no corrents)
Deutes envers els empleats (corrents i no corrents)
Deutes envers administracions socials/fiscals (corrents i
no corrents)
Periodificacions i ingressos diferits (corrents i no
corrents)
Altres passius per impostos (corrents i no corrents)
Altres deutes corrents
Provisions (a curt i llarg termini)
Altres passius (corrents i no corrents)

14
15
16

218.025,43

793,87
180.843,92
102.754,27

134.633,03
7.460,87

4.425,00
3.268,58

41.253,55

20.767,95

60.382,54
461.755,42

65.327,67
378.181,26

17
18
19
20
21
22
23
24

TOTAL PASSIU (B)

378.181,26

ACTIU – PASSIU (A-B)
CAPIAL PROPI
Capital
Resultats d’exercicis anteriors
Altres reserves
Resultat de l’exercici

25

TOTAL CAPITAL PROPI

3

35.312,49
-341.250,57
334.909,54
-81.383,92

35.312.49
-177.076,16
334.909.54
-151.527,00

-52.412,46

41.618,87
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Compte de resultats
de l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2019
(euros)
2019
INGRESSOS
Recaptació per entrades
Patrocini i publicitat
Drets de difusió
Negocis comercials
Solidaritat i premis en metàl·lic UEFA
Subvencions
Altres ingressos d’explotació
Total ingressos

26
27
28
29
30
31
32

DESPESES
Cost de vendes/materials
Despeses de personal (jugadors i altres empleats)
Deteriorament i amortitzacions d’actius tangibles
fixes
Amortització i deteriorament d’altres actius
intangibles fixes (excloent registre de jugadors)
Altres despeses d’explotació
Total despeses d’explotació

33
34
35

2018
1.000,00

101.244,12
60.549,20
161.793,32

62.031,90
56.433,42
118.465,32

48.381,33
251.026,55

39.915,71
191.552,29

37

50.631,12
350.039,00

35.320,39
266788,39

38

34.226,87

36

TRANSFERÈNCIES DE JUGADORS
Amortització i deteriorament d’immobilitzat intangible
– inscripció de jugadors o costos d’adquisició per la
inscripció de jugadors
Benefici/pèrdua resultant de la cessió d’immobilitzats
intangibles- jugadors
Resultat net de transferències de jugadors

34.226,87

RESULTAT DE FUNCIONAMENT
ALTRES INGRESSOS I DESPESES
Benefici/Pèrdua resultant de la cessió d’actius
tangibles
Ingressos i despeses financeres
Ingressos i despeses no recurrents
Ingrés/despesa per impostos

-154.018,81

-148.323,07

21.207,83
52.918,00
-1.490,94

- 3.124,38
3.50
-83,05

-81.383,92

-151.527,00

39
40
41
42

BENEFICI/PÈRDUA DESPRÉS D’IMPOSTOS
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Quadre de fluxos de tresoreria
Per l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2019
(euros)

A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS OPERATIVES

2019
- 55.798,75

2018
- 80.542,49

Fluxos per cobraments/pagaments d’empreses del grup
Cobrament de deutors d’empreses del grup
Pagament a creditors d’empreses del grup
Fluxos per cobraments/pagaments d’altres deutors
Cobrament d’altres deutors
Pagament d’altres creditors

272. 779,37
328.578,12.

207.012,69
287.555,18

114.980,00

180.843,92

B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
Fluxos per cobraments/pagaments de transferències de jugadors
- Cobrament de deutors per transferències de jugadors
- Pagament a creditors per transferències de jugadors
Fluxos per cobraments/pagaments de la compra/venda d’immobilitzat
intangible
- Cobrament per desinversions d’immobilitzat intangible
- Pagament per inversions d’immobilitzat intangible
Fluxos per cobraments/pagaments d’activitats d’inversió
- Cobrament per desinversions d’activitats d’inversió
- Pagament per inversions d’activitats d’inversió
C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 1
Fluxos per cobraments/pagaments de préstecs - accionistes i entitats
vinculades
- Cobrament de préstecs- accionistes i entitats vinculades
- Pagament de préstecs- accionistes i entitats vinculades
Fluxos per cobraments/pagaments de préstecs – entitats financeres
- Cobrament de préstecs- entitats financeres
- Pagament de préstecs- entitats financeres
Fluxos per cobraments/pagaments d’increments de capital
Fluxos per pagaments de dividends pagats als propietaris/accionistes
Altres fluxos per cobraments/pagaments d’activitats de finançament
- Altres cobraments d’activitats de finançament
- Altres pagaments d’activitats de finançament
D) ALTRES FLUXOS D’EFECTIU
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65.000,00
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E) AUG/DISM NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (A+B+C+D)
F) Efectiu o equivalent a l’inici de l’exercici

4.902,74

4.659,60

G) Efectiu o equivalent al final de l’exercici

64.083,99

4.902,74

NOTES ALS ESTATS FINANCERS
Nota 1.

PRINCIPIS I CRITERIS COMPTABLES

1.1. Imatge fidel i empresa en funcionament
Els estats financers anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de
l’Entitat, tancats el 31 de desembre de 2019, pendents d’aprovació per part de
l’Assemblea General.
Aquests comptes anuals han estat elaborats sota els principis d’imatge fidel i d’empresa
en funcionament, així com de la resta de principis, és a dir, principi de prudència,
principi de meritament, principi d’uniformitat, principi de no compensació, principi
d’importància relativa.
Durant l’exercici 2019 L’Entitat ha incorregut en pèrdues per valor de -81.383,92 Eur.
1.2. Principis i criteris comptables
Els criteris comptables i normes de valoració més importants aplicats en la preparació
i presentació de les diferents partides dels estats financers anuals de l’exercici, són els
següents:
a) Criteris de meritació
És norma de l’Entitat comptabilitzar les operacions seguint el principi de la meritació,
és a dir, la imputació d’ingressos i despeses es fa en funció del corrent real de béns
i de serveis que representen i amb independència del moment en què es produeixi
el corrent monetari o financer que se’n deriva.
b) Transaccions en moneda estrangera
L’Entitat comptabilitza les operacions en moneda estrangera en euros, al canvi
vigent en el moment de l’operació. No obstant, els saldos de tercers i de tresoreria
es mantenen a la comptabilitat en la divisa d’origen i són convertits a euros a la data
de tancament de l’exercici.
Les diferències de conversió, tant de les operacions tancades com en curs,
s’imputen a resultats.
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c) Existències
No existeixen partides en aquest compte.
d) Immobilitzat intangible i tangible
L’immobilitzat està valorat pel valor de 0,00 Euros, a causa de que no existeix cap
tipus d’actiu d’aquesta partida.
e) Deutes a curt termini
Els deutes a curt termini figuren al balanç pel seu valor de reemborsament i/o el pel
seu valor nominal. Es classifiquen en deutes a curt termini quan el seu venciment
és inferior o igual a un any a partir de la data del balanç de situació.
f) Deutes a llarg termini
Els deutes a llarg termini figuren al balanç pel seu valor de reemborsament i/o
nominal. Es classifiquen en deutes a llarg termini quan el seu venciment és superior
a un any a partir de la data del balanç de situació. Els interessos que es puguin
meritar d’aquests deutes es comptabilitzen en l’exercici en el qual s’incorren.
g) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri de meritament, és a dir quan
es produeix el corrent real de béns i de serveis que representen i amb
independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que
se’n deriva.
No obstant, seguint el principi de prudència, l’entitat només comptabilitza els
beneficis realitzats a la data de tancament de l’exercici. Contràriament, els riscs
previsibles i les pèrdues eventuals originades durant l’exercici, es comptabilitzen
tant aviat com són conegudes.
h) Impost sobre Societats
D’acord amb la Llei de l’Impost sobre Societats (IS) vigent al Principat d’Andorra,
desenvolupada pel seu corresponent reglament, l’Entitat per la seva naturalesa
d’entitat sense ànim de lucre, es troba inclosa en l’apartat d’entitats parcialment
exemptes de l’Impost sobre Societats.

Nota 2.

TRESORERIA I EQUIVALENTS A LA TRESORERIA
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El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre de 2019, és el següent:
Tresoreria i equivalents a la tresoreria
Caixa

Nota 3.

Import
-48.26

BANCS
Vallbanc (club)
Banc Crèdit Andorra ( escola)

56.669,29

Total

64.148,87

7.479,58

CRÈDITS RESULTANTS DE
(CORRENTS I NO CORRENTS)

TRANSFERÈNCIES

DE

JUGADORS

No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 4.

CRÈDITS ENVERS ENTITATS DEL GRUP I ALTRES PARTS VINCULADES
(CORRENTS I NO CORRENTS)
Els deutes pendents de cobrament referents a empreses del grup i altres parts
vinculades, que el club té a 31 de desembre de 2019, són els següents:
a) Corrents:

Nota 5.

Crèdits envers entitats del grup o
vinculades

Import

Compte corrent A

52.918,00

Total

52.918,00

ALTRES CRÈDITS CORRENTS A COBRAR
8

INTER CLUB ESCALDES

Durant l’exercici 2019, els moviments dels comptes d’altres actius corrents han estat
els següents, expressats en euros:

FAF/UEFA
QUOTES ESCOLA
COMÚ ESCALDES
FONS INVERSIO
IBERIC

Saldo
31.12.2018
0,00
28.281,66
19.883,36

197.900,00
4.123,06
17.458,56

28.281,66
19.883,36

Saldo
31.12.2019
197.900,00
4.123,06
17.458,56

334.909,54

22.375,95

334.909,54

22.375,95

COL. SANT ERME,
BESTRETES

1.656,00

ALTRES
Total

Nota 6.

Altes

Baixes

600,00

600,00

24.601,13

26.257,13

500,00

500,00

384.730,56

269.214,70

ACTIUS PER IMPOSTOS (CORRENTS I NO CORRENTS)
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 7.

EXISTÈNCIES
No existeixen existències a data de tancament de 2019

Nota 8.

ALTRES ACTIUS (CORRENTS I NO CORRENTS)
Durant l’exercici 2019, els moviments dels comptes d’altres actius han estat els
següents, expressats en euros:
a) Corrents:

Altres actius

Saldo
31.12.2018

9

Altes

Baixes

Saldo
31.12.2019
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Desp. Anticipades
Assegurançes.
Desp. Antic. Varies

Nota 9.

818,60

996,03

818,60

996,30

27.654,36

21.230,25

27.654,36

21.230,25

IMMOBILITZAT TANGIBLE
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 10. IMMOBILITZAT INTANGIBLE - JUGADORS
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.
Nota 11. IMMOBILITZAT INTANGIBLE - ALTRES
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.
Nota 12. ACTIUS PIGNORATS I ACTIUS SOTA RESERVA DE PROPIETAT
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.
Nota 13. IMMOBILITZAT FINANCER
Durant l'exercici 2018 s'han produït els moviments que es detallen a continuació,
expressats en euros:
Saldo
31.12.2018
Fiança Local

Total

900,00

900,00

Altes

Baixes

Saldo
31.12.2019
900,00

900,00

No existeixen participacions en entitats filials, ni crèdits a llarg termini a data de
tancament de l’exercici.
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Nota 14. DESCOBERTS BANCARIS
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament 2019.

Nota 15. PRÉSTECS BANCARIS I ALTRES DEUTES (CORRENTS I NO CORRENTS)
No existeixen moviments en aquesta patida a data de tancament 2019.
La pòlissa de Vallbanc va ésser cancel·lada una vegada es van recuperar els fons
gestionats per valor a data de tancament 2018 de 334.909,54 EUR.

Nota 16. DEUTES A PAGAR A ENTITATS DEL GRUP I ALTRES PARTS VINCULADES
(CORRENTS I NO CORRENTS)
El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre de 2019, és el següent:
a) No Corrents:
Deutes a pagar a entitats del grup i altres parts vinculades

Import

Préstec 1
Préstec 2
Línia de crèdit 1
Inici: 23 de setembre 2015
Interès:0%
Màxim: 45.000,00 euros, “prorrogat”

108.594,00
65.291,16
44.140,27

Total

218.025,43

b) Corrents:
Deutes a pagar a entitats del grup i altres parts vinculades

Total

11
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Nota 17. DEUTES RESULTANTS DE
(CORRENTS I NO CORRENTS)

TRANSFERÈNCIES

DE

JUGADORS

No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 18. DEUTES ENVERS ELS EMPLEATS (CORRENTS I NO CORRENTS)
L’import referent a 134.633,03 EUR. correspon principalment als pagaments pendents
al jugadors que han estat convocats per part de la Federació Andorrana de Futbol,
(F.A.F.) i jugat a la selecció del combinat nacional durant els exercici 2018 i 2019, per
un import 129.305,44.EUR. ( veure nota. 38)
Aquest import és determina en base als compromisos pactats per el club amb els
jugadors un cop es rebi el cobrament per part la F.A.F.
No han estat abonats als jugadors degut a que la F.A.F. a data de tancament no ha
desemborsat el citat import al Inter Club Escaldes.
L’import base per al càlcul d’aquest ha estat circularitzat per part de la F.A.F., confirmat
l’import de 197.900,00 EUR. com a pendent de cobrament per part del club. ( veure
nota 5.)
L’import restant correspon a;
4.527,60 EUR de remuneracions pendents de l’escola als entrenadors ( desembre
2019) i 800,00 EUR com a altres.

Nota 19. DEUTES ENVERS ADMINISTRACIONS SOCIALS I FISCALS (CORRENTS I
NO CORRENTS)
El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre del 2019, és el següent:
a) Corrents:
b)
Deutes amb les administracions socials i fiscals

Import

CASS (club)
CASS (Escola)
Govern (I.Societats)
IGI

5.204,79
964,50
1.265,74
25,84

Total

7.460,87
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Nota 20. PERIODIFICACIONS I INGRESSOS DIFERITS (CORRENTS I NO
CORRENTS)
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 21. ALTRES PASSIUS PER IMPOSTOS (CORRENTS I NO CORRENTS)
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 22. ALTRES DEUTES CORRENTS
Aquest epígraf recull totes aquelles factures pendents de pagament al 31 de desembre
de 2019 i corresponents a compres i prestacions de serveis de l'entitat. El seu detall és
el següent:
Altres deutes corrents

Import

41.253,55
Proveïdors
Total

41.253,55

Nota 23. PROVISIONS A CURT TERMINI I LLARG TERMINI
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 24. ALTRES PASSIUS (CORRENTS I NO CORRENTS)
El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre del 2019, és el següent:
a) Corrents:
Altres passius
Ingressos anticipats

Import
60.382,54

Total

60.382,54

Aquest import correspon a ingressos anticipats, referents a les quotes dels alumnes de
l’escola.
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Nota 25. CAPITAL PROPI
El detall i moviment d’aquesta partida, expressat en euros, és el següent:

Saldo al 31.12.18

Fons
social
35.312,49

Accions
Pròpies

Altres
Reserves
334909,54

Resultats
no repartits
-328.603,16

Total
41.618,87

Primes de l’emissió d’accions
Despeses de l’emissió d’accions
Adquirides durant l’exercici
Disminucions de l’exercici
Augment de reserves

12.647,41

Disminució de reserves
Dividends pagats
Resultat de l’exercici
Saldo al 31.12.19

-81.383,92
35.312,49

334.909,54

-422.634,49

-52.412.46

Pel període comprès entre el 1 de gener de 2019 i el 31 de Desembre de 2019 s’han
produït uns resultats negatius de 81.383,92 Euros, amb ajustaments al patrimoni net
per valor de 12.647,41 EUR. degut a ingressos i despeses d’exercici anteriors
aplicades.
D’aquest import cal destacar que 11.574,12 EUR, correspon a la imputació en l’exercici
2018 del guany per cessió de jugadors a la FAF ( veure nota 38.), la resta de l’import
de 1.073,29 és d’altres ajustament. .

Nota 26. RECAPTACIÓ PER ENTRADES
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 27. PATROCINI I PUBLICITAT
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.
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Nota 28. DRETS DE DIFUSIÓ
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 29. NEGOCIS COMERCIALS
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 30. SOLIDARITAT I PREMIS EN METÀL·LIC UEFA
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 31. SUBVENCIONS
Import
FAF
Comú ESCALDES
Jugador “cedit” *

76.177,32
19.770,96
5.295,84

Total
*veure NOTA 47.

101.244,12

Nota 32. ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
L’import de 59.975,04 Euros, correspon als ingressos per concepte de quotes de l’
escola. Respecte 574,16 Euros correspon a facturació a tercers respecte a
entrenaments de monitors de l’escola.

Nota 33. COST VENDES / MATERIALS
El detall d’aquest epígraf és el següent:

Compres de material

Import

Compres roba esportiva i material
Inscripcions campus i altres
15

39.672,25
8.709,08
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Total

48.381,33

Nota 34. DESPESES DE PERSONAL
Per al període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, aquest
capítol es desglossa com segueix:
Import
Despeses de personal
Sous i Salaris Club
Sous i Salaris Escola

173.234,50
17.611,35

Càrregues socials
Altres despeses de personal
Total

30.430,70
29.750,00
251.026,55

Nota 35. DETERIORAMENT I AMORTITZACIONS D’ACTIUS TANGIBLES FIXES
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 36. AMORTITZACIÓ I DETERIORAMENT D’ALTRES ACTIUS INTANGIBLES
(excloent registre de jugadors)
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2018.

Nota 37. ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

ALTRES DESPESES
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621000001

LLOGUER DESPATX

5.643,00 €

621000002

LLOGUERCAMP DE FUTBOL

6.000,00 €

621000003

SERVEI GUARDA TOT

1.090,92 €

622000001

REPARACIO I CONSERVACIO

25,00 €

623000001

ASSESSORS COMPTABLES

80,00 €

623000002

ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS

623000005

FISIOTERAPEUTES

624000000

117,54 €

625000001

TRANSPORTS
PRIMES ASSEGURANCES
(RESPON. CIVIL)

625000002

ALTRES ASSEGURANCES

1.635,44 €

626000000

DESPESES BANC CLUB

626000003
627000001

COMISS COB QUOTES
PUBLICITAT, PROPAGANDA I R.R.
P.P.

480,30 €

628000000

TELEFON

547,89 €

628000001

CARBURANTS

629000001

ALTRES DESPESES

3.454,66 €

629000002

BUGADERIA

1.110,83 €

629000003

BARS I RESTAURANTS

3.519,06 €

629000004

DESPESES DE VIATGE

1.498,00 €

629000005

FARMACIES I ORTOPEDIES

344,38 €

629000006

MAT. OFICINA

140,39 €

629000007

HOTELS

2.961,94 €

TOTAL

50.631,12 €

15.565,00 €
5.563,60 €

44,09 €
372,24 €
- €

436,84 €

El total de les despeses d’explotació ha estat de 50.631,12 EUR
No existeixen pagaments a agents de futbolistes.

Nota 38. BENEFICI / PÈRDUA RESULTANT DE LA CESSIÓ D’IMMOBILITZATS
INTANGIBLES – JUGADORS
La Federació Andorrana de Fútbol paga 3.958,00 EUR per jugador cedit i partit per al
combinat nacional.
L’import pendent de cobrament que té el club a data de tancament ( segons
circularització), per aquest concepte,- dels darrers exercicis 2018/2019, és de
197.900,00 EUR. ( veure nota 5.)
El club en base als contractes amb els jugadors, és genera un deute amb els jugadors
per un import de 129.305,44 EUR. ( veure nota. 18).
El guany derivat d’aquest fet és de 34.226,87 EUR. que correspon a 150.404,00 EUR.
com a ingrés de exercici 2019, i 113.173,56 EUR. com a despesa del citat exercici.
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Respecte l’afectació en l’exercici anterior 2018,és de 47.496,00 EUR. com a ingrés i
35.921,88 EUR. com a despesa, la diferència en afectació de patrimoni net, és de
11.274,12 EUR ( veure nota 25)

Nota 39. BENEFICI / PÈRDUA RESULTANT DE LA CESSIÓ D’ACTIUS TANGIBLES
No existeixen moviments en aquesta partida a data de tancament de 2019.

Nota 40. INGRESSOS I DESPESES FINANCERS
Els ingressos i despeses financeres de l’exercici 2019 són les següents:
Despeses financeres

Import

Despeses Financers
Ingressos Financers

1.449,65
22.375,95

Total

21.207,83

Nota 41. INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS
Ingressos i despeses no recurrents

Import

Ingressos (reversió de deteriorament)

52.918,00

Total

52.918,00

Nota 42. INGRÉS / DESPESA PER IMPOSTOS
Existeix despesa per impost de societats per valor de 1.265,74 EUR corresponent a
la declaració dels ingressos corresponents a la recuperació de l’actiu financer i
225,20 EUR. del Comú d’Encamp.
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Nota 43. PART QUE EXERCEIX EL CONTROL
No hi ha cap entitat que exerceixi el control.

Nota 44. TRANSACCIONS AMB ENTITATS DEL GRUP O VINCULADES
No existeix cap transacció amb entitats del grup o vinculades.

Nota 45. PASSIUS EVENTUALS
No hi han obligacions ni passius eventuals, que no estiguin recollits en el balanç de
situació.

Nota 46. ESDEVENIMENTS POSTERIORS A LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA
Des de l’1 de gener del 2020, fins a data d’avui, s’informa que s’ha rebut l’ingrés en
compte de bancari d’un import de 100.000, 00 EUR. corresponent a un préstec per part
d’un particular, no inclòs en els comptes 2019 de l’entitat.

Nota 47. ALTRES INFORMACIONS
No s’han efectuat pagaments a cap agent de jugadors.
S’ha rebut la cessió d’un jugador per part del Fútbol Club Andorra, el qual el Club ha
pagat el cost de la seva seguretat social. Es considera l’import de 5.295,8. EUR. , com
a subvenció per part del citat club, s’ha contemplat la subvenció en base al brut de
cotització alhora de valorar-ho. ( veure nota 31.)

Nota 48. INFORME FINANCER DE LA DIRECCIÓ
Considerem que no hi ha riscos ni incerteses que afectin als estats financers.
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Els estats financers del club inter club d’escaldes, que comprenen el balanç de
situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat dels fluxos de tresoreria i les notes
de la memòria, corresponents al període comprès entre l’1 de gener del 2019 i el 31
de desembre del 2019, han estat formulats per l'ens responsable de la formulació
dels estats financers segons els estatuts i han estat aprovats en data 10 d’Abril 2019

________________________
Nom
Càrrec
Data

________________________
Nom
Càrrec
Data
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