
 
 
 

Federació Bàdminton Comunitat Valenciana                                        Exercici 2020 
Data de formulació: 31 de març de 2021 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C O M P T E S  A N U A L S  

I  
I N F O R M E  D E  G E S T I Ó  

 
E X E R C I C I  2 0 2 0  

 
 

F E D E R A C I Ó  B À D M I N T O N  
C O M U N I T A T  V A L E N C I A N A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Federació Bàdminton Comunitat Valenciana                                        Exercici 2020 
Data de formulació: 31 de març de 2021 

2 

  

 

 

En compliment de la legislació vigent, determinada pel Codi de comerç, secció segona, articles del 34 
al 41, el text refós de la Llei de Societats Anònimes, la Llei de Societats de Responsabilitat limitada, i 
el Pla General de Comptabilitat, referent als COMPTES ANUALS, es procedeix a la formulació per part 
dels administradors dels següents documents: 
 

* BALANÇ DE SITUACIÓ DEL 31/12/2020 
 
* COMPTE DE RESULTATS DEL 01/01/20 a 31/12/20 
 
* MEMÒRIA ECONÒMICA 
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BALANÇ DE SITUACIÓ DEL 31 DE DECEMBRE DEL 2020 i 2019 

ACTIU 2.020 2.019

A) ACTIU NO CORRENT 9.440,46 9.385,67

I.  IMMOBILITZAT INTANGIBLE 0,00 0,00

  5. Aplicacions Informàtiques 0,00 0,00

II. BENS DEL PATRIMONI HISTORIC 0,00 0,00

III. IMMOBILITZAT MATERIAL 9.440,46 9.385,67

  2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 9.440,46 9.385,67

IV. INVERSIONS IMMOBILIARIES 0,00 0,00

V. INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUPO I ASS. L.T. 0,00 0,00

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 137.342,00 199.706,81

I. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 0,00 0,00

II. EXISTENCIES 0,00 0,00

III. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT 55,00 14.921,64

IV. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMP. A COBRAR 128.857,64 179.929,78

  3. Deutors diversos 128.857,64 179.929,78

V. INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP Y ASS. C.T. 0,00 0,00

VI. INVERSIONS FINANCERES A CORTO TERMINI 0,00 0,00

VII. PERIODIFICACIONS A CORTO TERMINI 2.177,00 2.177,00

VIII. EFECTIU I ALTRES ACTIVOS LÍQUIDS EQUIV. 6.252,36 2.678,39

  1. Tresoreria 6.252,36 2.678,39

TOTAL ACTIU 146.782,46 209.092,48  
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PATRIMONI NET I PASSIU 2.020 2.019

A) PATRIMONI NET 19.298,30 23.105,84

A-1) FONS PROPIOS 11.552,73 15.827,78

I. Dotació Fundacional 0,00 0,00

II. Reserves 25.327,80 25.327,80

III. Resultats negatius d'exercicis anteriors -9.500,02 -17.186,16

IV. Excedent de l'exercici -4.275,05 7.686,14

A-2) AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 0,00 0,00

A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 7.745,57 7.278,06

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 127.484,16 185.986,64

I. Passius vinc. amb actius no corr. mant. per a la venda 0,00 0,00

II. Provisions a curt termini 25.118,82 20.110,00

III. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 24.955,66 29.916,17

IV. Deutes amb empreses del grup y assoc. a c.t. 2.971,54 2.763,00

V. Beneficiaris (Creditors) 0,00 0,00

VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar 73.638,14 130.802,97

  3. Creditors diversos 51.377,00 75.496,00

  4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 15.301,30 48.585,78

  5. Passius per impost corrent 0,00 0,00

  6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 6.959,84 6.721,19

VII. Periodificacions a curt termini 800,00 2.394,50

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 146.782,46 209.092,48  
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COMPTE DE RESULTATS DEL 2020 i 2019 

2020 2019

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Ingressos per la activitat pròpia 256.214,58 298.250,25

  a) Quotes d'afiliats i usuaris 29.374,80 62.287,70

  c) Subvencions, donacions i llegats d'explotació 226.839,78 235.962,55

2. Ajudes monetàries -243,93 -1.020,77

  b) Despeses per col·laboracions dels òrgans de govern -243,93 -1.020,77

3. Ventes i altres ingressos ordinaris de act. mercantil 0,00 0,00

4. Variació d'existències 0,00 0,00

5. Treballs realitzats per la federació per al seu actiu 0,00 0,00

6. Aprovisionaments -38.168,40 -34.028,95

7. Altres ingressos d'explotació 21.485,50 33.539,00

  a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 21.485,50 33.539,00

8. Despeses de personal -151.023,19 -138.992,35

  a) Sous i salaris -115.943,76 -110.254,35

  b) Carregues socials -30.070,61 -28.738,00

  c) Provisions -5.008,82 0,00

9. Altres despeses d'explotació -89.875,72 -145.926,85

  a) Servicis exteriors -66.254,08 -85.363,37

  b) Tributs 0,00 0,00

  d) Altres despeses de gestió corrent -23.621,64 -60.563,48

10. Amortització de l'immobilitzat -3.611,21 -4.219,94

11. Subvencions, donacions i legats de capital traspasats a l'exercici 2.646,49 2.010,80

12. Excessos de provisions 0,00 0,00

13. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat 0,00 0,00

A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIO -2.575,88 9.611,19

14. Ingressos financers 0,00 0,00

15. Despeses financeres -1.699,17 -1.925,05

  b) Per deutes amb tercers -1.699,17 -1.925,05

A-2) RESULTAT FINANCER -1.699,17 -1.925,05

A-3) RESULTAT ABANS DE L'IMPOST -4.275,05 7.686,14

19. Impost sobre beneficis 0,00 0,00

A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTS D'OPERACIONS CONTINUADES-4.275,05 7.686,14
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

1. DEFINICIÓ JURÍDICA I ACTIVITAT DE LA FEDERACIÓ 

2. BASES DE PRESENTACIÓ 

3. APLICACIÓ DEL RESULTAT 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

6. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

7. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

8. ARRENDAMENTS 

9. INSTRUMENTS FINANCERS 

10. EXISTENCIES 

11. MONEDA ESTRANGERA 

12. SITUACIÓ FISCAL 

13. INGRESSOS I DESPESES 

14. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

15. INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL 

16. RETRIBUCIÓ A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

17. TRANSACCIONS AMB PAGAMENTS BASATS EN EL PATRIMONI NET 

18. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

19. COMBINACIONS DE NEGOCIS 

20. NEGOCIS CONJUNTS 

21. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA I OPERACIONS INTERROMPUDES 

22. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

23. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

24. ALTRA INFORMACIÓ 

25. LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 

26. INFORMACIÓ SOBRE DRETS D’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE INVERNACLE 
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La Federació de Bàdminton de la Comunitat Valenciana (a partir d’ara FBadCV), és una Federació 
Esportiva conceptuada com a associació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica 
pròpia i capacitat d’obrar, integrada per entitats esportives, esportistes i càrrecs oficials, la fi 
prioritària de les quals és la promoció, tutela, organització i control de l’esport de bàdminton. 
Va obtenir la declaració d’associació d’utilitat pública per la Llei 10/1.990 y es regeix per la  Llei 
2/2.011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, 
pel Decret 60/1998 de 5 de maig del Govern Valencia, modificat pel Decret 156/2002 de 17 de 
setembre, així com pels seus estatuts. 
Exerceix, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, actuant com a agent de 
l’Administració Autonòmica Valenciana, sota la tutela i coordinació de la Direcció General d’Esports. 
L’àmbit d’actuació territorial se circumscriu a la totalitat de la Comunitat Valenciana. 
D’altra banda, es troba integrada en la Federación Española de Bádminton (a partir d’ara FEsBa), 
conservant la seva personalitat jurídica, el seu patrimoni diferenciat, el seu pressupost i el seu règim 
jurídic particular. 
La FBadCV té el seu domicili social en Xàtiva, Pol. Ind. Pla de la Mesquita, H7.  
Està subjecta al règim de Pressupost i Patrimoni Propi. Els recursos amb els que compta, per dur a 
terme el seu objecte i finalitat són: 
- Subvencions rebudes d’entitats públiques; 
- Donacions i llegats que li siguin atorgats; 
- Els derivats de les competicions esportives que organitze i dels contractes que realitze; 
- Els fruits del seu patrimoni; 
- Els drets de tota classe per afiliació, inscripció, quotes, taxes, llicències, serveis i altres ingressos 

establerts i aprovats convenientment; 
- Els préstecs i crèdits que obtinguin, amb els requisits i límits legals establerts; 
- L’import de les sancions pecuniàries i multes a les quals hi hagués dret; 
- Qualsevol altre recurs que se li atribueixi per disposició legal o per conveni. 
Com a entitat sense fi de lucre, es regeix, a efectes fiscals, per la normativa que emana de la Llei 
49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge i pel reglament que la desenvolupa.  

A IMAGE FIDEL 

Els Comptes Anuals han estat preparats a partir dels Registres Comptables, aplicant les disposicions 
legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, dels resultats i dels fluxos d'efectiu de la societat. 
La Comptabilitat de la Federació, s'ha desenvolupat aplicant les disposicions legals establertes, no 
presentant-se raons excepcionals que justifiquin la falta d'aplicació d'alguna d'aquestes disposicions 
legals. 

1. DEFINICIÓ JURIDICA I ACTIVITAT DE LA FEDERACIÓ 

2. BASES DE PRESENTACIÓ 



 
 
 

Federació Bàdminton Comunitat Valenciana                                        Exercici 2020 
Data de formulació: 31 de març de 2021 

8 

No existeix en la memòria informació complementària alguna, que mostri raons justificatives de no 
aplicació de les disposicions legals per a mostrar la imatge fidel. 

B PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS 

S’han aplicat els principis comptables legalment establits: federació en funcionament, meritació, 
uniformitat, prudència, no compensació i importància relativa. 

C ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA  

En les diferents notes de la memòria s’especifiquen les incerteses estimades i els seus efectes sobre 
la valoració dels actius i passius. No existint altres ajustos pendents que puguin suposar canvis 
significatius de valoració en el proper exercici. 
No existeixen canvis significatius en estimacions comptables que puguin afectar previsiblement als 
exercicis futurs. 
Els comptes anuals es presenten segons el principi de federació en funcionament, no existint motius 
fundats en la data de la seua formulació que aportin dubtes significatius a l’aplicació del mateix. 

D COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Els comptes anuals adjunts es comparen amb els comptes de l’exercici anterior, aplicant les normes 
establertes en el Pla General de Comptabilitat del RD 1514/07 de 16 de novembre.  

E AGRUPACIÓ DE PARTIDES 

No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació en els comptes anuals adjunts. 

F ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES  

Els comptes anuals adjunts no tenen elements patrimonials que estiguin registrats en dos o més 
partides del Balanç. 

G CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES 

Els comptes anuals adjunts no tenen ajustos per canvis en criteris comptables que puguin oferir una 
informació més fiable y rellevant, de l’exercici respecte als exercicis anteriors. Excepte els establerts 
amb l’aplicació del nou Pla General de Comptabilitat, dels quals s’ofereix informació en els diferents 
punts de la memòria. 

H CORRECCIÓ D’ERRORS 

Els comptes anuals adjunts no tenen ajustos per correcció d’errors de l’exercici. 

El resultat de l’exercici 2019 va ser de 7.686’14 €, y en l’Assemblea General, es va aprovar que es 
destinés a sufragar els resultats negatius d’exercicis anteriors. 
El President i la Junta Directiva proposaran a l’Assemblea General que el resultat negatiu de l’exercici 
2020 s’afija als resultats negatius d’exercicis anteriors, i que queden pendents de ser sufragats per 
resultats positius dels propers exercicis, ’acord amb l’esquema que a continuació es mostra:  

3. APLICACIÓ DEL RESULTAT  
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BASE DE DISTRIBUCIO Import

Pèrdues i Guany -4.275,05 €

Total......................... -4.275,05 €

APLICACIO Import

A Fons Social

A Reserva Voluntària

A Reserva Especial

A Compensar Pérdidas

A Dividendos

Perdudes exercicis anteriors -4.275,05 €

Total......................... -4.275,05 €  

En compliment de l’expressa’t en el Reial Decret 1514, de 16 de novembre de 2007, pel qual s’aprova 
el Pla General de Comptabilitat, i en el seu aspecte referent a les normes de registre i valoració, 
assenyalem: 

A IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Les partides comptabilitzades en aquest immobilitzat han estat reconegudes sempre que han 
complert amb el criteri d’identificabilitat, és a dir, són separables de la federació o sorgeixen de drets 
legals o contractuals i de ser un element controlat econòmicament per la federació del que s’espera 
obtenir rendiments en un futur. S’han valorat al preu d’adquisició o producció. 
Els criteris d’amortització són els establerts en el PGC. S’ha separat els intangibles que no 
s’amortitzen (fons de comerç, drets de traspàs, etc.), d’aquells que s’amortitzen en funció de la vida 
útil i en un termini inferior a cinc anys (programes informàtics, i despeses de recerca i 
desenvolupament). 
Anualment es revisa la vida útil estimada amb la finalitat de valorar la possible correcció per 
deterioració. 

B IMMOBILITZAT MATERIAL 

Aquestos elements s’han valorat pel preu d’adquisició o cost de producció, incloent les despeses 
addicionals que es produeixen fins a la seua posada en funcionament. S’inclouen també les despeses 
d’ampliació, modernització i millores sempre que hagin suposat un augment de la capacitat 
productiva o un allargament de la seua vida útil. 
La dotació anual a l’amortització, correcció irreversible, és efectuada de forma sistemàtica pel 
mètode linea, en funció de la vida útil estimada del be i del seu valor residual. 
Anualment s’avalua si existeixen indicis de deterioració en algun immobilitzat material. Quan es 
produeix una deterioració de valor de l’immobilitzat, per que el seu valor comptable supera al seu 
import recuperable, es procedeix a reconèixer les correccions valoratives per deterioració. 
En aquells immobilitzats que necessiten un període superior a un any per estar en condicions d’us, 
s’inclouen en els costos d’adquisició o producció, les despeses financeres incorregudes fins a la 
posada en funcionament. l 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
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Els bens adquirits mitjançant contracte d’arrendament financer es reconeixen segons la seua 
naturalesa en l’immobilitzat material, quan de les condicions econòmiques de l’acord es dedueix que 
es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte 
del contracte. 

C INVERSIONS IMMOBILIARIES  

Els terrenys i construccions utilitzats en l’activitat ordinària de la federació es consideren en la 
partida d’immobilitzat material. Aquells immobles destinats a l’arrendament o mantinguts amb la 
finalitat d’obtenir plusvàlues a través de seua alienació s’inclouen en la partida de inversions 
immobiliàries. 

D ARRENDAMENTS 

Els contractes d’arrendament s’han qualificat com a financers, quan de les condicions econòmiques 
del contracte es dedueix que es transfereix substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la 
propietat de l’actiu objecte del contracte. Es presumeix que quan existeix opció de compra en el 
contracte es va a exercitar aquesta opció. 
Els actius objecte del contracte d’arrendament financer es reconeixen segons la seua naturalesa, com 
actiu intangible, immobilitzat material o inversió immobiliària. 
Els contractes d’arrendament s’han qualificat com a operatius quan a canvi d’un pagament periòdic 
s’obté el dret a usar un determinat bé i no es qualifica de financer. Es reconeixerà la despesa en 
l’exercici en què es reporti. 

E PERMUTES 

La societat valora las permutes de caràcter comercial pel valor raonable de l’actiu lliurat més les 
partides monetàries lliurades. 
En les permutes no comercials s’ha reconegut pel valor comptable del be lliurat més las partides 
monetàries lliurades. 

F INSTRUMENTS FINANCERS 

Els actius i passius financers comercials, es valoren inicialment pel cost o valor raonable de la 
contraprestació lliurada o rebuda, més els costs de la transacció.  
No obstant això els crèdits i dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a l’any i que no 
tenen un tipus d’interès contractual, els crèdits, bestretes o deutes amb el personal, les fiances o els 
dividends, l’import dels quals s’espera pagar o cobrar en el curt termini s’han valorat pel valor 
nominal, sempre que els efectes de no actualitzar els fluxos d’efectiu no han estat significatius.  
Al tancament de l’exercici s’han realitzat les correccions valoratives necessàries quan ha existit 
evidència objectiva que el valor d’un actiu financer s’ha deteriorat como conseqüència d’un 
esdeveniment posterior al seu reconeixement i que ha ocasionat un retard en els fluxos d’efectiu 
estimats en el futur. 
Els préstecs i partides a cobrar, o pagar i les inversions mantingudes fins al venciment es valoren 
posteriorment pel seu cost amortitzat. 
Els actius financers mantinguts per a negociar, perquè s’han adquirit amb la finalitat de vendre’ls en 
el curt termini es valoren pel seu valor raonable. Les diferències en el valor raonable al tancament de 
l’exercici s’han imputat al compte de pèrdues i guanys de l’exercici. 
Les inversions en empreses del grup, multigrup o associades, es valoren al cost, o valor raonable de la 
contraprestació lliurada. Al tancament de l’exercici s’avalua la necessitat de reconèixer les 
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correccions valoratives per deterioració del valor en la participació, corregit per les plusvàlues tàcites 
existents en la data de l’adquisició. 
Els actius financers disponibles per a la venda es valoren posteriorment segons el seu valor raonable. 
La diferència respecte a la seva valoració al moment de l'adquisició es registrarà en el patrimoni net, 
fins que es done de baixa en l'actiu, o bé fins que sofreixi una pèrdua per deterioració moments en 
què passaran a Pèrdues i Guanys de l'exercici.    
No es poden reclassificar actius mantinguts per negociar a altres partides d'actius, excepte quan passi 
a formar part de patrimoni en empreses del grup, o associades. 
Es poden reclassificar actius financers entre disponibles per a la venda i inversions mantingudes fins 
al venciment, les diferències de valoració, valor raonable o de cost amortitzat es reflectiran en el 
patrimoni net de la federació. 
Els interessos i dividends reportats amb posterioritat a l'adquisició, es reconeixen en el compte de 
pèrdues i guanys. Aquells que estiguessin reconeguts inequívocament amb anterioritat a l'adquisició, 
es reconeixen inicialment de forma independent o bé, minoren el valor comptable de l'adquisició. 

G COBERTURES COMPTABLES 

La societat pot tenir instruments de cobertura que cobreixin els riscos del valor raonable de 
determinats béns o compromisos de futur, o bé cobertura de tipus de canvi en operacions de compra 
i venda d’immobilitzat, béns i serveis o negocis a l’estranger. Els instruments financers utilitzats per a 
la cobertura es consideren instruments financers de cobertura. 

H EXISTENCIES 

Les existències s'han valorat pel preu d'adquisició o cost de producció, sense incloure els impostos 
indirectes que les graven quan són recuperables. Si les existències necessiten més d'un any per estar 
venudes s'inclouen les despeses financeres incorregudes fins a la seva posada en funcionament. 
El cost de producció inclou el cost de les matèries primeres i altres matèries consumibles, els costos 
directament imputables al producte i la part que raonablement correspon dels costos indirectament 
imputables als productes que es tracti, basada en un nivell d'utilització normal de la capacitat de 
treball dels mitjans de producció. 
Amb caràcter general s'utilitza el mètode de preu mitjà o cost mitjà ponderat. S'han realitzat les 
correccions valoratives necessàries quan el valor net realitzable de les existències és inferior al valor 
d'adquisició, sempre que no sigui recuperable el cost d'adquisició, i no existeixi contracte de venda 
en ferma que cobreixi aquest cost, o bé, en el cas de la matèria primera sempre que no formi part 
d'un producte acabat que pugui ser venut per sobre del seu cost. 

I TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA 

Les partides monetàries es valoren pel tipus de canvi al tancament de l'exercici. Reconeixent-se en el 
compte de pèrdues i guanys les diferències de valoració. 
Les partides no monetàries es valoren aplicant el tipus de canvi existent en la data de la transacció. 

J IMPOST SOBRE BENEFICIS 

La societat ha reconegut l'impost de societats corrent, com la quantitat que satisfà la federació com a 
conseqüència de les liquidacions fiscals de l'impost sobre beneficis de l'exercici. El saldo pendent de 
cobrament o pagament de l'exercici es reconeix com un actiu o passiu corrent. 
En aquells casos en què es produeixen diferències temporaries degudes a la diferent valoració 
comptable i fiscal atribuïda a actius, passius, ingressos o despeses amb incidència fiscal futura, queda 



 
 
 

Federació Bàdminton Comunitat Valenciana                                        Exercici 2020 
Data de formulació: 31 de març de 2021 

12 

reconeguda aquesta diferència en els actius i passius per impostos diferits. Sempre d'acord amb el 
principi de prudència en la valoració dels actius per impost diferit. 
Les diferències temporaries es produeixen per l'existència de diferències temporals entre la base 
imposable i el resultat comptable abans d'impostos, o bé, pels ingressos i despeses imputades 
directament al patrimoni net que no es computen a la base imposable. 
La despesa o ingrés per l'impost sobre el benefici de l'exercici comprèn la part corresponent a la 
despesa o ingrés per l'impost corrent i a la despesa o ingrés per l'impost diferit. 

K INGRESSOS I DESPESES 

Els ingressos i despeses es comptabilitzen en funció del criteri de la meritació, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 
moment en què es produeix el corrent monetari o financera derivada d'ells. 
Els ingressos per venda es valoren pel valor raonable de la contrapartida rebuda o a rebre, en principi 
és el preu acordat menys els descomptes i rebaixes concedits. Inclou també els interessos no 
contractuals quan el crèdit comercial té venciment inferior a un any i la seva quantia no és 
significativa. 
Es considera que una venda s'ha realitzat, quan la federació ha transferit al comprador els riscos i 
beneficis inherents a la propietat dels béns, i la gestió dels mateixos, amb independència de la seva 
transmissió jurídica. Així mateix, l'import de la transmissió, els costos incorreguts en la mateixa i els 
seus rendiments, poden valorar-se amb fiabilitat. 
Les prestacions de serveis es valoren seguint el percentatge de realització, i sempre que el resultat de 
la transacció pot ser estimat amb fiabilitat en la data de tancament de l'exercici. Per que pot ser 
estimat amb fiabilitat, l'import dels ingressos, i els costos incorreguts i pendents d'incórrer.  

L PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

Les provisions i contingències s'han reconegut al tancament de l'exercici quan els passius previsibles, 
resultin indeterminats respecte al seu import o a la data de la seva cancel·lació. 
La valoració de les provisions es realitza al tancament de l'exercici, pel valor actual de la millor 
estimació possible de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer aquesta obligació.  

M ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL 

Els elements patrimonials de caràcter mediambiental, s'han reconegut pel seu valor raonable, 
imputant-se a resultats de l'exercici segons els criteris generals d'imputació de despeses i ingressos 
de l'exercici. 
La valoració de les provisions derivades de l'impacte mediambiental, es realitza al 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 mediambiental prevista.  

N CRITERIS EN EL REGISTRE I VALORACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL 

La federació no manté retribucions a llarg termini al personal, no tenint assumit cap compromís per 
pensions, ni d’aportació definida, ni de prestació definida. 

O PAGAMENTS BASATS EN ACCIONS 

La federació no té compromisos laborals amb els treballadors de pagaments mitjançant accions 
pròpies, ni d’empreses del grup. 
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P SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Les subvencions no reintegrables, es comptabilitzen inicialment com a ingressos al patrimoni net, i es 
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional 
de forma correlacionada amb les despeses i inversions derivats de la subvenció. Si es destinen a 
cobrir dèficits d'explotació o per assegurar una rendibilitat mínima es reconeixen com a ingressos en 
l'exercici en què es concedeixen o en els exercicis en què va destinada la subvenció. 
Les subvencions reintegrables es consideren passius de la federació, fins que s'han complert les 
condicions establertes en la concessió i no existeixen dubtes raonables de la recepció de la 
subvenció. 
Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit, les de 
caràcter no monetari, es valoren pel valor raonable del ben rebut. 

Q COMBINACIONS DE NEGOCIS  

La federació no ha participat durant l'exercici en cap procés de combinació de negocis. Ni mitjançant 
la fusió, ni mitjançant l'adquisició de les seves accions o de tots els seus elements patrimonials. 

R NEGOCIS CONJUNTS 

La federació no participa en una activitat controlada conjuntament amb altres societats, per la qual 
cosa els comptes anuals adjuntes no mostren la part proporcional de cap participació en negocis 
conjunts. 

S CRITERIS EMPRATS EN TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES 

Les operacions entre empreses del grup o entre parts vinculades es realitzen al preu acordat entre 
elles, sent aquest el valor raonable de l'operació realitzada. 

T ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 

La federació ha classificat l’actiu no corrent com mantingut per a la venda, quan aquest actiu està 
disponible per a una venda immediata, és altament probable la mateixa, existeix un compromís i un 
pla específic per realitzar aquesta venda i el preu de negociació és adequat per poder realitzar 
aquesta venda. 

U OPERACIONS INTERROMPUDES 

Es consideren operacions interrompudes aquelles línies de negoci, que són separables de la federació 
i mantenen un pla individual i coordinat d'alienació de l'empresa, per la qual cosa les seves activitats 
són completament separables de la resta del la federació. 
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Les variacions i modificacions experimentades per l'immobilitzat material durant l'exercici i l'anterior 
es presenten en els següents quadres:  

2020

Bens Saldo Inicial Augments Disminució Saldo Final

Mobiliari 7.153,87 € 990,00 € 0,00 € 8.143,87 €

Equips procés informació 7.371,32 € 0,00 € 0,00 € 7.371,32 €

Altre immobilitzat material 4.289,54 € 2.676,00 € 0,00 € 6.965,54 €

TOTAL 18.814,73 € 3.666,00 € 0,00 € 22.480,73 €

Amortització Acumulada Saldo Inicial Am. Anual Disminució Saldo Final

Bens immobilitzat material 9.429,06 € 3.611,21 € 0,00 € 13.040,27 €

TOTAL 9.429,06 € 3.611,21 € 0,00 € 13.040,27 €
 

2019

Bens Saldo Inicial Augments Disminució Saldo Final

Mobiliari 7.153,87 € 0,00 € 0,00 € 7.153,87 €

Equips procés informació 9.690,59 € 3.956,70 € 6.275,97 € 7.371,32 €

Altre Iimmobilitzat material 3.455,91 € 833,63 € 0,00 € 4.289,54 €

TOTAL 20.300,37 € 4.790,33 € 6.275,97 € 18.814,73 €

Amortització Acumulada Saldo Inicial Am. Anual Disminució Saldo Final

Bens Immobilitzat material 11.485,09 € 4.219,94 € 6.275,97 € 9.429,06 €

TOTAL 11.485,09 € 4.219,94 € 6.275,97 € 9.429,06 €
  

 
S'han adquirit nous elements, però ni s'han tingut aportacions no dineraries ni adquisicions 
mitjançant combinacions de negocis, o adquisicions a empreses del grup o entitats vinculades. 
En la valoració de l'immobilitzat no s'inclouen interessos de capitalització, ni s'ha considerat 
necessari reconèixer pèrdues o reversions per deterioració, després de l'anàlisi de la possible 
correcció valorativa dels béns de l'immobilitzat material. 
La federació té tots els seus elements d'immobilitzat afectes a l'explotació de la pròpia activitat. 
No hi ha elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats, els que hi havia s’han donat de 
baixa al llarg de l’exercici al no tenir ja utilitat. 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
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No es tenen béns afectes a garanties. 
S'han obtingut subvencions per a l'adquisició d'immobilitzat i s'han aplicat a l'exercici en la part 
corresponent a l'amortització del mateix. 
Els béns de l'immobilitzat adjunt no estan subjectes a arrendaments, litigis, embargaments i altres 
situacions anàlogues. 
En el present exercici la societat no ha venut cap be de l'immobilitzat. 

La federació no compta amb inversions immobiliàries. 

La Federació no compta amb Immobilitzat Intangible. 

A ARRENDAMENTS FINANCERS 

La federació no té adquirits mitjançant contractes d'arrendament financer cap element de 
l'immobilitzat. 

B ARRENDAMENTS OPERATIUS 

La federació te la seua Seu administrativa en un local llogat, es va llogar a finals de 2017 i  des de 
2019 es un contracte indefinit que anualment es renova automàticament. 
En setembre del 2019 va llogar un pis en Alacant que està ocupat pels esportistes becats del Centre 
de Tecnificació i que sols es utilitzat com a pis. El lloguer es va renovar en agost del 2020 per un altre 
any. 

A INFORMACIÓ GENERAL 

La federació al finalitzar l’exercici manté un deute amb l’entitat de crèdit Caixa Popular per import 
15.863,19 € corresponent a una pòlissa de crèdit amb venciment anual, amb un límit de 20.000’00 €, 
i un altre deute de 9.092,47 € amb l’entitat Banc de Sabadell que correspon també a una pòlissa de 
crèdit amb venciment anual i un límit de 30.000’00 €. 
Les dos pòlisses tenen els seus venciments al llarg del mes de maig i tenen com aval les subvencions 
concedides per la Generalitat Valenciana en el exercici a la Federació.  

B ALTRA INFORMACIÓ 

No hi ha cap altra informació digna d'esmentar. 

C FONS PROPIS 

Els Fons Propis es xifra en 11.552’73 € corresponent a l'acumulació dels resultats dels exercicis 
anteriors i actual. 

6. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

7. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

8. ARRENDAMENTS  

9. INSTRUMENTS FINANCERS 
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No es tenen existències de material. 
El material esportiu adquirit és utilitzat durant l’activitat pròpia ordinària. 

Els béns reflectits en el balanç estan denominats en euros, no havent-hi resultats obtinguts per 
diferències de canvi. 

La conciliació del resultat comptable amb el resultat fiscal es mostra en el següent quadre: 

Augment Disminució Saldo

Impost sobre societats 0,00 €

BASE IMPONIBLE (Resultat fiscal) -4.275,05 €

Augment Disminució Saldo

Impost sobre societats 0,00 €

BASE IMPONIBLE (Resultat fiscal) -4.275,05 €

INGRESSOS I DESPESES
COMPTE DE PERDUDES I GUNAYS

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS A 
PATRIMONI NET

 
La federació no té assumits compromisos en relació amb incentius fiscals, sent els seus deutes segons 
jurisdicció per impostos l'estat espanyol. 
La federació té pendent d'inspecció els exercicis de 2.017 a 2020, i l'Impost de societats de 2.016. Les 
declaracions no poden considerar-se definitives fins a la seva prescripció o acceptació per les 
autoritats fiscals i, amb independència que la legislació fiscal és susceptible a interpretacions, els 
Administradors estimen que qualsevol passiu addicional com a conseqüència d'una inspecció, no 
tindrà un efecte significatiu sobre els comptes anuals presos en el seu conjunt. 

A Consums 

La partida d'aprovisionaments del compte de pèrdues i guanys es desglossa en les següents partides: 
 Compra de volants 34.088,66 € 
 Compra d’altre material   4.079,74 € 

B Carregues socials 

El desglossament de les carregues socials és la següent: 
- Seguretat social a càrrec de la federació  30.070,61 € 

No hi ha aportacions a plans i sistemes de pensions, ni altres càrregues socials. 

10. EXISTÈNCIES 

11. MONEDA ESTRANGERA 

12. SITUACIÓ FISCAL 

13. INGRESSOS I DESPESES 
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Però atès que es té un procés judicial obert per una Inspecció de Treball dels exercicis 2011 a 2014 es 
va dotar en el 2015 i, donades les noves actuacions del mateix expedient en 2020, s’ha incrementa la 
provisió fins als 25.118’82 €. 

C Altres resultats 

La federació no ha realitzat vendes amb permuta no monetària, ni ha obtingut resultats originats fora 
de la seva activitat pròpia. 

Se té una provisió a l'apartat de les càrregues socials donada l'existència d’una sentencia 
desfavorable i esta pendent de comunicació per part de la Tresoreria de la Seguretat Social de la 
liquidació definitiva. 
Correspon a una Inspecció de Treball dels anys 2011 a 2014 pel contracte dels Tècnics del CTD 
d'Alacant. La proposta de la Inspecció es detalla en el següent quadre: 

TÈCNIC LIQUIDACIÓ RECARREC SANCIÓ TOTAL
LIBERTO NAVALÓN 12.905,50 € 2.581,10 € 3.751,00 € 19.237,60 €
ARTURO RUIZ 6.921,54 € 1.384,23 € 3.751,00 € 12.056,77 €

TOTAL 19.827,04 € 3.965,33 € 7.502,00 € 31.294,37 €  
Però després de la sentencia s’està a l’espera de conèixer la liquidació definitiva. 

La federació al llarg de l'exercici no ha realitzat inversions ni ha incorregut en despeses destinades a 
minimitzar l'impacte mediambiental i la millora i protecció del medi ambient. 
Al tancament no existeix cap fet que exigisca dotar provisió per riscos i despeses per a actuacions 
relacionades amb el medi ambient. 

La federació no manté retribucions a llarg termini al personal, ni d'aportació ni de prestació definida. 

La federació no ha mantingut acords de pagaments amb instruments de patrimoni. 

La federació segueix el criteri de meritació en la comptabilització de subvencions d'explotació, de 
manera que cada subvenció es registra en el període en què es registren les despeses que l'han 
ocasionat i que ha sigut objecte de justificació davant l'organisme qui la concedeix. 
En alguns programes es subvencionen despeses dels darrers mesos de l’exercici anterior. 
 
 
 

14. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

15. INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL 

16. RETRIBUCIÓ A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

17. TRANSACCIONS AMB PAGAMENTS BASATS EN EL PATRIMONI NET 

18. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
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ENTITATS 2020 2019 2018 2017 2.016

Generalitat Valenciana 126.962,29 € 129.761,00 € 109.826,43 € 72.414,00 € 43.503,00 €

Diputacions Provincials 8.879,08 € 17.189,00 € 5.072,60 € 4.810,10 € 594,68 €

Entidades Locales 26.018,16 € 36.522,27 € 11.173,00 € 0,00 € 0,00 €

Entitats públiques estatals 14.567,27 € 5.813,00 € 5.050,38 € 4.766,00 € 2.940,00 €

Federación Española Bádminton 6.522,98 € 9.438,08 € 10.762,74 € 5.676,79 € 1.851,00 €

Altres organismes no oficials 43.890,00 € 37.239,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 226.839,78 € 235.962,55 € 141.885,15 € 87.666,89 € 48.888,68 €
 

La federació no manté combinacions de negocis amb altres societats, mitjançant la fusió, adquisició 
de tots els elements patrimonials d'una altra empresa o bé mitjançant l'adquisició de les seues 
accions. 

La federació no participa al costat d'altres societats en unions temporals d'empreses ni en altres 
negocis conjunts. 

La federació no compta amb actius qualificats com no corrents mantinguts per a la venda, ni amb 
operacions interrompudes que requerisquen un esment especial i advertisquen d'una possible 
modificació de la seua activitat habitual i de les seues inversions actuals. 

Els administradors consideren que no hi ha hagut fets significatius des de la data de tancament fins a 
la formulació dels comptes que puguen afectar a les mateixes per fets que ja existien al tancament 
de l'exercici, que no existien al tancament de l'exercici o que puguen afectar a l'aplicació del principi 
d'empresa en funcionament. 

Els membres de la Junta, com a tals, no cobren cap concepte de la Federació excepte les dietes per 
assistència tècnica en les competicions habituals. 
Les dietes pagades a membres dels òrgans directius de la federació pagats per l'assistència als 
mateixos és de 243,93 €. 

El nombre d'empleats al final de l'exercici és de 5,9, distribuïts de la següent forma per càrrecs i sexe: 

19. COMBINACIONS DE NEGOCIS 

20. NEGOCIS CONJUNTS 

21. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA I OPERACIONS 
INTERROMPUDES 

22. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

23. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

24. ALTRA INFORMACIÓ 
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Homes Dones Total

TÈCNICS BÀDMINTON 2,6 2,2 4,8

TÈCNICS ALTRES ESP. 0,1 0,1 0,2

AUX.ADMINIST. 0,7 0,2 0,9

TOTALES 3,4 2,5 5,9
 

 

No existeixen altres negocis, ni acords financerament rellevants, que hagen sigut significatius en 
l'exercici, i dels quals no figure informació en la memòria. 
No s'han produït en l'exercici, canvis en estimacions comptables que hagen de reflectir-se en la 
present memòria per la seua importància significativa i els seus efectes sobre els comptes anuals dels 
pròxims exercicis. 

El pressupost presentat al principi de l'exercici 2020 ha tingut la següent liquidació: 

PROGRAMES Pressupost Realitzat Diferencia

1.Gestió i funcionament 47.950,00 € 48.946,17 € -996,17 €

2. Activitats esportives 182.270,00 € 121.686,22 € 60.583,78 €

3. Formació 4.000,00 € 882,60 € 3.117,40 €

4. Tecnificació 97.300,00 € 113.106,63 € -15.806,63 €

5. Esdeveniments extraordinaris 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total programes no lucratius 331.520,00 € 284.621,62 € 46.898,38 €

6. Activitat mercantil 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. Operacions financeres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total altres programes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 331.520,00 € 284.621,62 € 46.898,38 €

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 PER PROGRAMES

DESPESES

 
 

25. LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 
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PROGRAMES Pressupost Realitzat Diferencia

1.Gestió i funcionament 47.950,00 € 44.158,81 € -3.791,19 €

2. Activitats esportives 182.270,00 € 122.477,40 € -59.792,60 €

3. Formació 4.000,00 € 804,00 € -3.196,00 €

4. Tecnificació 97.300,00 € 112.906,36 € 15.606,36 €

5. Esdeveniments extraordinaris 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total programes no lucratius 331.520,00 € 280.346,57 € -51.173,43 €

6. Activitat mercantil 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. Operacions financeres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total altres programes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 331.520,00 € 280.346,57 € -51.173,43 €

INGRESSOS

 
 

No existeixen diferències entre les partides del Compte de Pèrdues i Guanys de la present Memòria i 
del compte pressupostari. 

La federació no té informació que subministrar. 

26. INFORMACIÓ SOBRE DRETS D’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 
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Els Comptes Anuals han sigut formulades pel President i presentats a la Junta Directiva celebrada el 5 
de juny de 2021, i aprovada per unanimitat dels presents, i comprenen el Balanç de Situació, el 
Compte de Resultats i la Memòria Econòmica. 
Se signen de conformitat els Comptes Anuals, pàgines numerades de la 1 a la 20. 
 
Signat  
 
 
 
 

Ferran Feliu Reig 
President 

 
 
 
 

Rosa Giménez García 
Secretaria 
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INFORME DE GESTIÓ 
 
La Federació ha tancat l'exercici amb un resultat negatiu en la seua gestió ordinària. 

La pandèmia del COVID19 ens a fet suspendre moltes activitats i per tant han baixat els ingressos 
relacionats amb les mateixes. 

Per altre costat la Federació Española de Bádminton aprova en 2019 fer un canvi de format de 
temporada i s’ha aplicat en el segon semestre del 2020. S’ha tingut una temporada de 6 mesos, i això 
ha estat altre motiu pel que s’han reduït els ingressos propis. 

Les subvencions creixen a un ritme molt important, malgrat en el 2020 s’han reduït per falta de 
justificacions suficients donada la falta d’activitat. 

La Fundació Trinidad Alfonso segueix creant projectes per afavorir el desenvolupament de l’esport 
valencià i això ens permet mirar el futur amb certa tranquil·litat i optimisme. 

Para planificar un futur viable es precisa seguir augmentant els ingressos propis via les activitats 
organitzades, però fins que no s’estabilitzen els nous projectes es una tasca difícil de dur endavant.  

L'estructura financera ofereix la següent representació: 

 
ACTIU NO CORRENT ...................................... 6,43 % 
ACTIU CORRENT .......................................... 93’57 % 

 
 PATRIMONI NET .......................................... 13,15 % 
 PASIU CORRENT .......................................... 86,85 % 
 
 FONS DE MANIOBRA  .............................. 9.857’84 € 
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Aquest Informe de Gestió ha sigut formulat pel President amb data 30 de maig de 2020. 
Se signa de conformitat l'Informe de Gestió que consta d'1 pàgina, que figura com a la pàgina 22. 
 
 
Signat  
 
  
 
 

Ferran Feliu Reig 
President 

 
 
 
 

Rosa Giménez García 
Secretaria 

  
 


