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CONTINGUT DE LA MEMÒRIA  

 

1. Activitat de l’entitat 
 

Descripció específica.- L’activitat principal és la de promoure la pràctica de l’handbol, 
per tal d’aconseguir els  objectius s’han diversificat les activitats de la següent manera: 

  

a. Els ingressos provenen fonamentalment, de les aportacions de empreses i 

particulars col·laboradors, axis com de diferents actes que promou la pròpia 

fundació. 

b. La fundació es don a conèixer  mitjançant Publicitat, propaganda i relacions 

públiques i amb la celebració de la cloenda de la temporada, amb la trobada “Nit 

de l’Handbol“ amb l’assistència d’autoritats locals i de l’esport, amb una afluència 

de mes de 222 persones quantitat inferior a la de anys anteriors degut a la crisis 

existent, en guany també es va fer l’entrega d’obsequis i reconeixement a la tasca 

de promoció, formació.  L’acte serveix també per agrair a les empreses 

col·laboradores el seu esforç per tal de ajudar econòmicament a la tasca de 

promoure l’handbol i també agrair públicament la seva fidelitat perquè em el seu 

ajut la Fundació pot continuar amb els seus objectius. 

c. Els  objectius principalment marcats per aquest any a mes dels principals també 

s’han ampliat als ajuts de la gestió de tots els equips, seccions  i categories mes 

necessitades del handbol la Roca, d’aquesta forma els ajuts han arribat a molta 

mes gent a unes 369 persones, aportant finançament  a les categories Plata 

femení, també al les categories menors com son els juvenils, infantils i cadets. 

 

Descripció específica dels ajuts atorgats: 

Els ajuts atorgats han estat  degudament valorats segons les necessitats i s’han 

adjudicat aquelles que complien  amb la finalitat del objecta social de la fundació:  

1.   Aportació de la fundació a les despeses generals per la realització de les 

revisions mèdiques dels esportistes i recuperació de lesions. 

2. Ajuts a escoles esportives: Aportació de la fundació a les despeses per la 

realització de formació de diverses escoles. 

d. Ajuts  per la gestió  a les categories,  Plata femení, també al les categories 

inferiors com son els juvenils e infantils i al handbol base, de handbol la Roca. 

3. Ajuts al pagament del cost dels arbitratges. 

4. Ajuts al pagament dels desplaçaments dels equips per les competicions. 

5. Ajuts al pagament de les taxes esportives del col·lectiu de handbol en totes les 

categories. 

6. Ajuts al pagament de les assegurances esportives del col·lectiu de handbol la 

Roca. 
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7. Ajuts al pagament de les despeses del voluntariat existent. 

En aquest exercici, s'han concedit a totes les despeses dels equips i categories de 

Handbol que s’han pogut gestionar des de la fundació ajudes a 369 persones. 

 

1) Homes  que se'ls ha concedit ajuts.....  224 

2) Dones  que se'ls ha concedit ajuts.....   144 

3) Secció medica.....................................      1 

                                    

e. Les accions dutes a terme per la fundació per tal de promocionar el seu objecta 

social, no te límit ni d'edat ni de sexe ni de religió, el principi es de igualtat i de 

oportunitat entre tots els necessitats.  

 

f. Com indicador del compliment de les finalitats fundacionals, se ha d'indicar que 

tots els ingressos rebuts a la fundació s'han destinat en la totalitat a la finalitat del 

objecta social. 

 

2.    Bases de presentació dels comptes anuals 

1) Imatge fidel:  
 
          Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables, i s’hi han 

aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l’objectiu de 
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 
Societat. 

 
  2)  Principis comptables: 

 
        Si  s’han aplicat tots els principis comptables obligatoris.  

 

   3)  Comparació de la informació:  
 

       La Fundació presenta els seus comptes anuals per a aquest exercici amb dues 
columnes  a efectes de la seva presentació i comparació amb el exercici anterior. 

 
       Es presenten les comptes del pla comptable adaptat a la normativa del nou PGC del 

2008. 
 
 
 
 
 

4)  Agrupació de partides:  
 
     No existeixen  partides agrupades. 
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5)  Elements aplegats en diverses partides:  

 
No existeixen  elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides 

del balanç. 
 
 

6)  Canvis de criteris comptables:  
 

 No existeixen canvis de criteris comptables en el exercici. 

 

7)  Correcció d'errors:  
 

No existeix cap correcció d'errors en el exercici. 

 

 

3. Aplicació de resultats 

 

                          Bases de repartiment              Import 

Excedent de l'exercici.................................................................                0,00  € 

                Total base de repartiment.........................................             0,00  € 

                         Aplicació a  

Fons dotacional o fons social .....................................................                                0,00 € 
Fons especial .............................................................................                   0,00 € 
Romanent ...................................................................................                                           0,00 € 
Excedents pendents d'aplicació en activitat ..............................              0,00 € 
  

 

El Patronat no ha acordat destinar cap  distribució de resultats per el fet de que no 
existeixen beneficis a repartir en aquest exercici, al eversa complert plenament el 
pressupost del any. 

 
 
 

4. Normes de registre i valoració 

 
 

1. Normes de valoració 

            Si  s’han aplicat els criteris comptables legals següents: 
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a) Despeses d’establiment. 

No existeixen despeses de constitució ni d’ampliació de capital en aquest exercici, d'altre 

banda, si existissin   es trobarien valorats pel seu preu d’adquisició. 

b) Immobilitzat intangible. 

Els béns compresos en l ’immobilitza’t  immaterial es troben valorats pel preu d’adquisició i 
la dotació anual a l’amortització es calcula pel mètode lineal. 
 
No existeix cap partida de drets concedits en ús gratuït. 
 

2.   Béns integrants del patrimoni històric i cultural. 

No existeixen béns integrants del patrimoni històric i cultural. 

3.    Immobilitzat material.  

Els béns compresos en l’immobilitzat  material es troben valorats pel preu d’adquisició, el 
qual inclou les despeses addicionals que es produeixen fins a la posada en funcionament 
del bé; no s’hi inclouen despeses financeres. 
La dotació anual en l’amortització es calcula pel mètode lineal d’acord amb la vida útil 
estimada dels diferents béns, la qual és: 
                                                      Vida útil estimada 

        - Construccions.............................       50 anys 

        - Instal·lacions tècniques i maquinària.......     18 anys 

        - Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari     10 anys 

        - Equips informàtics........................        5 anys 

 

4.    Inversions immobiliàries. 
No existeixen inversions en béns immobiliaris. 

5.    Arrendaments. 
No existeix cap contracte d'arrendament financer. 
 

6.    Permutes. 
 No existeix cap tipus de permuta. 

7.    Actius i passius financers . 
No existeixen  ni actius ni passius financers. 

 
8.    Existències. 

 Els béns compresos en les existències es troben valorats pel seu preu d’adquisició o cost 
de producció. 

     

9.    Impost sobre beneficis. 
Es calcula segons el resultat de l’exercici, i es consideren les diferències existents entre el 

resultat comptable i el resultat fiscal. 

 
La fundació en aquest exercici ha complert el pressupost, per tan ha revertit tots els seus 
ingressos al objecta social per tan el resultat d'explotació es cero i no ha produït cap 
benefici i per tan no s'aplica cap impost sobre beneficis. 
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10.    Ingressos i despeses. 
 

Tots els ingressos provenen de donacions, subvencions i esdeveniments propiciats per la 
pròpia fundació , tots ells degudament comptabilitzats. 
Les despeses son minses  al no tenir cap carga social, al disposar per el treball burocràtic 
de la fundació  de voluntaris amb la coordinació del patronat, al quals no cobren cap salari, 
per tan no existeixen careges socials. 
 
En aquest exercici nomes s'han comptabilitzat totes les despeses les pròpies  de la 
fundació com es la de material d'oficina a la partida comptable de consums, també figuren 
en la partida de despeses totes aquelles corresponents als ajuts als equips, categories que 
aquest any s’han ajudat, com son les partides de compra de materials, desplaçaments, 
assegurances, taxes,  arbitratges, despeses de voluntariat i les despeses mediques de 
revisió i control mèdic. 
 
En las partides de despeses figura també la partida corresponent a la dotació de 
l'amortització del exercici. 
 

 

    11.    Provisions i contingències. 

 
 La valoració es valoren per el seu import real. 
 

12.    Elements patrimonials de naturalesa mediambientals 

              La valoració,  es valoren per el seu import real. 

              En aquest exercici no existeixen partides aplicades.  

 

13.    Despeses de personal. 
              En aquest exercici no existeixen partides aplicades.  
 

 
 

5. Immobilitzat material 

Els moviments durant l’exercici de les partides de l’actiu immobilitzat han estat els 
següents: 
 
 

Compte                                                                          Saldo Inicial     Entrades    Sortides  Saldo Final 

APLICACIONES INFORMATICAS 2.381,28    2.381,28 

INSTALACIONES TECNICAS                                                                     10.565,75   10.565,75 

MOBILIARIO                                                                                                    13.135,77   13.135,77 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE                                                              6.787,35   6.787,35 

ALTRE  INMOBILITZAT 1.357,00   1.357,00 

AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MA                                     -24.675,46 -1.312,69  -25.988,15 

   Saldo……….... 8.239,00 
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6. Inversions immobiliàries. 

         En aquest exercici  no s’ha incrementat cap partida. 

 

7. Béns del patrimoni cultural. 

     No existeixen partides aplicades. 

 

8. Immobilitzat intangible. 

   Les partides imputades al Immobilitzat intangible s'han comptabilitzat per el seu valor 

d'adquisició. 

 

Compte                                                                          Saldo Inicial     Entrades    Sortides  Saldo Final 

APLICACIONES INFORMATICAS 2.381,28   2.381,28 

AMORT. ACUMUL  0,00 -2.381,28  -2.381,28 

   Saldo…………. 0,00 

 

 

 

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar. 

a) Arrendaments financers 

       No existeixen partides aplicades. 

 

10. Actius financers. 

 Usuaris i altres deutors: 

 Es comptabilitzen les ofertes de donatius com actius i els cobraments efectivament 

realitzats com a passius, sent el resultat la diferencia entre un i altre.  

 

11. Passius financers. 

 

a) Deutes 

                En aquest exercici no existeixen partides comptabilitzades. 

 

12. Passius financers. 

                      No  s’ha realitzat cap moviment per tan no  existeixen partides aplicades. 
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13. Subvencions, donacions i llegats. 

 
Tots els ingressos de la fundació provenen de donacions de empreses i particulars també  
de ingressos de esdeveniments que promou la pròpia fundació, com  es el sopar de 
cloenda de la temporada, etc., tots ells degudament comptabilitzats. 
Aquest any s’han establert unes categories de ingressos corresponents a diferents plans 
d’actuació, amb programes definits els quals anaven destinats a un ajut en concret així 
poder definir i concretar les necessitat i complir amb mes eficiència el pressupost mercat. 
 
 

ingressos per les activitats import 

Donatius  “Genèrics” 56.891,66,00 

Donatius  “Handbol a la porta de casa” 7.560,00 

Donatius “Beques i ajuts” 20.375,00 

Donatius “Handbol formatiu” 58.025,00 

Donatius  “Handbol Federat” 68.517,77 

Donatius  “Salud i handbol” 6.490,00 

Donatius  “Tecnificació esportiva” 5.910,00 

Donatius “ Es busquen padrins” 6.285,00 

Donatius “Handbol per adults” 2.650,00 

Col·laboracions “Ajuntament la Roca” 36.400,00 

Subvencions “Real Federació Española” 1.500,00 

                                               Suma 270.604,43 

 
 

No ha sigut retornada cap quantitat rebuda al seu atorga’n. 

 

El detall de les activitats finançats amb les donacions rebudes es el següent: 

a)  Activitats finançades. 

   Aportació de la fundació a les despeses generals per la realització de les revisions 

mèdiques dels esportistes i recuperació de lesions. 

 Ajuts a escoles esportives: Aportació de la fundació a les despeses per la realització de 

formació de diverses escoles formatives. 

 Ajuts  per la gestió  a les categories,  Plata femení, també al les categories menors com 

son els juvenils, infantils i cadets del handbol la Roca. 

 Ajuts al pagament del cost dels arbitratges del col·lectiu, en totes les categories. 

 Ajuts al pagament dels desplaçaments del col·lectiu dels equips per les competicions. 

 Ajuts al pagament de les taxes esportives del col·lectiu de handbol en totes les categories. 

 Ajuts al pagament de les assegurances esportives del col·lectiu de handbol la Roca. 
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14. Situació fiscal. 

  La fundació es troba al corrent de totes les seves obligacions fiscals, sense tenir pendent cap 
incidència. 

 

El Patronat no ha acordat destinar cap  distribució de resultats per el fet de que no existeixen 
beneficis a repartir en aquest exercici, al eversa complert plenament el pressupost del any. 

 

 

15. Ingressos i despeses. 

1. Import despeses del òrgan de govern. 
 

a) No  hi ha cap partida activa de fundadors per desemborsaments exigits. 

b) No  hi ha cap partida activa de usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats. 

 

2. Desglossament de la partida 2 del compta de resultats 

a)  Els ajuts concedits forma’n  part del objecta social de l’entitat i es desglossa amb les 
següents partides: 

     En la partida 2 del compta de resultats figura en aquest exercici els ajuts que estan 

comptabilitzats en les comptes 650 i 651 de la compta de resultats i es desglossen en les 

partides de, Beques amb la quantitat de 10.630,00€;  

Desglossament de la partida 5 del compta de resultats. 

La compta es compon de les següents partides: 

 Compres de materials esportius, per import de 5.782,43€ 

 Centre mèdic, per import de 1.061,90€ 

 Compra de material esportiu que es dona als sol·licitants  fungible, per import 
de 6.876,50€. 

 Compra d’altre material i aprovisionament 2.255,24€ 

b) Desglossament de la partida 7 del compta de resultats. 

La Fundació no te treballadors contractats, per tal no hi ha quantitat assignada a 
aquesta partida. 

 

c) Desglossament de la partida 8.a del compta de resultats. 

    La compta es compon de les següents partides: 

 Canons obligatoris RFEB, CEVO, i altres 32.293,31,00€ 

 Desplaçaments per competicions: Plata femení 12.512,62;  Juvenils 14.923,29€; 
Infantils 8.759,38€; Cadets 7.198,00€; altres desplaçaments 134,50€. 

 Asegurançes esportives 18.181,01€ 

 Serveis bancaris 475,97€ 

 Altres serveis: 42.485,16€ 
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o Telefonia                1.056,86€ 

o Centre mèdic            160,00€ 

o Material oficina         129,99€ 

o Cloenda i premis    1.883,45€ 

o Despeses FHR    20.545.28€ 

o RFEB arbitratge   15.352,68€ 

o Play off                    450,34€ 

o Altres despeses     2.906,56€ 

 

 Taxes 11.319.61€. 

 Federació mutua   11.197,00€ 

 Pla voluntariat      79.123,29€ 

 Altres despeses     1.312,69€ 

 

 

3. Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 
monetaris i serveis. 

No hi ha partida aplicada. 

 

4. Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida 
“Altres resultats”. 

                  No hi ha partida aplicada. 

 

5. Informació sobre: 

Els ingressos provenen fonamentalment, de les aportacions de empreses i particulars 
col·laboradors, axis com de diferents actes que promou la pròpia fundació. 

Les aportacions son de diferents empreses no sempre les mateixes, son recursos que la 
fundació en cada exercici recull a base de reunions i visites, no existeixen contractes ple 
establerts amb les empreses i per tan cada any varien els donants de quantitats 
econòmiques, tan mateix axis fluctuen també les quantitats donades. 

La fundació no te cap tipus e préstec concedit. 

La fundació no s’ha pagat cap tipus de interès per quantitats donades. 

La fundació gestiona beques i altres ajuts, per tal de fomentar el esport del Handbol, per tan 
no fa cap activitat subjecta a comercialització de productes i no te compres no vendes.  

La fundació no opera amb moneda estrangera. 
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16. Provisions i contingències. 

 

                  No hi ha partida aplicada, la fundació no ha realitzat cap tipus de dotació a provisió. 

 

 

 
 

17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries. 

 

a) La fundació no te patrimoni destinat al objecta fundacional. 

b) La fundació no te pendent obligacions establertes de exercicis anteriors. 

 
 
 

18. Fets posteriors al tancament. 

 
 

                  No hi ha partida aplicada, la fundació no ha realitzat cap tipus de operació posterior al 
tancament que afecti al exercici. 
 
 

19. Operacions amb parts vinculades. 

                  No hi ha partida aplicada a vinculació. 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
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