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ESTATS FINANCERS ANUALS 2021
Naturalesa, objecte social i perímetre de consolidació de l’entitat
Els estats financers anuals de l’entitat ATLÈTIC CLUB D’ESCALDES, que comprenen el balanç a
31 de desembre de 2021, 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 2021, però s’especifiquen les
modificacions que hi ha hagut fins a data de l’aprovació dels Estats Financers.
El club ATLÈTIC CLUB D’ESCALDES és una associació de caràcter esportiu, sense ànim de lucre,
constituït el 23 d’abril de 2002 amb domicili social a l’Avinguda Carlemany, 91, 3r pis, porta 2a de
la Parròquia d’Escaldes-Engordany essent el seu objecte:
Fomentar al Principat d’Andorra la pràctica de l’esport del futbol, amb les modalitats de futbol i
futbol sala: i, com a club esportiu, participar en competicions federades amb els corresponents
equips en totes les seves diferents categories. L’Associació pot realitzar activitats econòmiques
sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit
o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els socis. L’Associació pot
realitzar totes les activitats lícites adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les finalitats
estatutàries, d’acord en cada cas amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament
jurídic vigent.
L’entitat no està controlada per cap altra entitat.
La divisa de presentació dels estats financers anuals és l’euro.
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Balanç al 31 de desembre de 2021
(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

2021
2
3

16.605,94

136.106,22

17.479,21

5.564,37

57.130,93

32.697,20

91.216,08

174.367,79

66.422,00

119.950,00

7.431,58

159,99
6.590,86

4
5
6
7
8
9
10
11
13

TOTAL ACTIU (A)
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)

2020

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

31.330,75
6.324,67

15.501,31

TOTAL PASSIU (B)

80.178,25

173.532,91

ACTIU – PASSIU (A-B)

11.037,83

834,88

63.496,38
-419.390,89

-161.841,70
162.676,58

-355.894,51

834,88

CAPIAL PROPI
Capital
Resultats d’exercicis anteriors
Altres reserves
Resultat de l’exercici
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TOTAL CAPITAL PROPI
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Compte de resultats
de l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2021
(euros)
2021
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

2020

3.000,00
31.330,75
10.751,69
45.082,44

31.330,75
384.299,19
7.876,11
423.506,05

365.233,58

226.305,12

98.584,69
463.818,27

34.522,12
260.827,24

-418.735,83

162.687,81

36
37

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

38

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

39
40
41
42

BENEFICI/PÈRDUA DESPRÉS D’IMPOSTOS

-655,06

-419.390,89

4

-2.23

162.676,58

ATLÈTIC CLUB D’ESCALDES
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Quadre de fluxos de tresoreria
Per l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2021
(euros)

A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS OPERATIVES

2021
-128.201,82

2020
192.805,39

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

67.984,31
-196.183,13

454.744,73
-261.993,34

472.661,50

-63.347,72

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

410.000,00
29.028,00

62.661,50

33.561,38
-125.937,10

E) AUG/DISM NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (A+B+C+D)

-20.773,90

129.457,67

F) Efectiu o equivalent a l’inici de l’exercici

136.106,22

6.648,55

G) Efectiu o equivalent al final de l’exercici

16.605,94

136.106,22

D) ALTRES FLUXOS D’EFECTIU
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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 2021, 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..
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 no realitza transaccions en moneda estrangera. En cas que n’hi hagués,
es comptabilitzarien les operacions amb el seu contravalor en euros, al canvi vigent
en el moment de l’operació.
c) Existències
L’Entitat no disposa d’exitències.
d) Immobilitzat intangible i tangible
L’Entitat no disposa d’immobilitzat. En cas d’existir-ne, l’immobilitzat estaria valorat
pel seu valor d’adquisició. L’amortització dels elements que integrarien aquestes
dues partides es calcularien pel mètode lineal i en funció de la vida útil estimada
dels actius.

6

ATLÈTIC CLUB D’ESCALDES

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
El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre de 2021, és el següent:
Tresoreria i equivalents a la tresoreria
Caixa
Bancs
Crèdit Andorrà
Morabanc
Banc Sabadell d’Andorra
Total

Import
0,00
16.605,94
0,00
16.505,94
100,00
16.605,94
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Nota 3.

CRÈDITS RESULTANTS DE
(CORRENTS I NO CORRENTS)

TRANSFERÈNCIES

DE

JUGADORS

L’Entitat no en disposa.

Nota 4.

CRÈDITS ENVERS ENTITATS DEL GRUP I ALTRES PARTS VINCULADES
(CORRENTS I NO CORRENTS)
L’Entitat no en disposa.

Nota 5.

ALTRES CRÈDITS CORRENTS A COBRAR
Durant l’exercici 2021, els moviments dels comptes d’altres actius corrents han estat
els següents, expressats en euros:

Patrocinadors
Pagaments a recobrar
Bestretes al personal
Total

Nota 6.

Saldo
31.12.2020
0,00
2.400,00
3.164,37
5.564,37

Altes

Baixes

Saldo
31.12.2021

13.636,09

2.400,00
16.800,46

13.636,09

19.200,46

ACTIUS PER IMPOSTOS (CORRENTS I NO CORRENTS)
L’Entitat no en disposa

Nota 7.

EXISTÈNCIES
L’Entitat no en disposa

Nota 8.

ALTRES ACTIUS (CORRENTS I NO CORRENTS)
Durant l’exercici 2021, els moviments dels comptes d’altres actius han estat els
següents, expressats en euros:
a) Corrents:
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Altres actius
C/C amb empleats
Despeses anticipades
Total

Saldo
31.12.2020
20.270,50
12.426,70
32.697,20

Altes

568,50

Saldo
31.12.2021
19.702,00

568,50

19.702,00

Baixes

b) No corrents:
L’Entitat no en disposa

Nota 9.

IMMOBILITZAT TANGIBLE
L’Entitat no en disposa

Nota 10. IMMOBILITZAT INTANGIBLE - JUGADORS
L’Entitat no en disposa

Nota 11. IMMOBILITZAT INTANGIBLE - ALTRES
L’Entitat no en disposa

Nota 12. ACTIUS PIGNORATS I ACTIUS SOTA RESERVA DE PROPIETAT
L’Entitat no en disposa

Nota 13. IMMOBILITZAT FINANCER
L’Entitat no en disposa

Nota 14. DESCOBERTS BANCARIS
L’Entitat no en disposa

Nota 15. PRÉSTECS BANCARIS I ALTRES DEUTES (CORRENTS I NO CORRENTS)
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El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre de 2021, és el següent:
a) Corrents:
Préstecs bancaris i altres deutes
Préstec COVID (Crèdit Andorrà)
Préstec A4
Total

Import
0,00
47.500,00
47.500,00

b) No corrents:
Préstecs bancaris i altres deutes
Préstec a A4
Total

Import
18.922,00
18.922,00

El préstec COVID constituït a Crèdit Andorrà va estar atorgat amb l’aval del Govern
d’Andorra per pal·liar els efectes de la pandèmia del SARS-COV2. El tipus d’interès és
zero i està previst retornar-lo a partir d’abril de 2022.
El préstec A4 és un préstec de tresoreria a retornar en dos anys sense interès.

Nota 16. DEUTES A PAGAR A ENTITATS DEL GRUP I ALTRES PARTS VINCULADES
(CORRENTS I NO CORRENTS)
L’Entitat no en disposa

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

TRANSFERÈNCIES

DE

JUGADORS

L’Entitat no en disposa

Nota 18. DEUTES ENVERS ELS EMPLEATS (CORRENTS I NO CORRENTS)
El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre del 2021, és el següent:
No existeixen deutes amb els empleats
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Nota 19. DEUTES ENVERS ADMINISTRACIONS SOCIALS I FISCALS (CORRENTS I
NO CORRENTS)
El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre del 2021, és el següent:
a) Corrents:
Deutes amb les administracions socials i fiscals

Import

CASS
Administració Tributària

7.431,58
0,00

Total

7.431,58

Aquets import ha estat satisfet el mes de gener de 2022.
b) No corrents:
L’Entitat no en disposa

Nota 20. PERIODIFICACIONS I INGRESSOS DIFERITS (CORRENTS I NO
CORRENTS)
El detall del saldo consolidat a euros, al 31 de desembre del 2021, és el següent:
a) Corrents:
Periodificacions i ingressos diferits
Total

Import
0,00
0,00

b) No corrents:
L’Entitat no en disposa

Nota 21. ALTRES PASSIUS PER IMPOSTOS (CORRENTS I NO CORRENTS)
L’Entitat no en disposa
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Nota 22. ALTRES DEUTES CORRENTS
Aquest epígraf recull totes aquelles factures pendents de pagament al 31 de desembre
de 2021 i corresponents a compres i prestacions de serveis de l'entitat. El seu detall és
el següent:
Altres deutes corrents
Proveïdors
Total

Import
6.324,67

Nota 23. PROVISIONS A CURT TERMINI I LLARG TERMINI
L’Entitat no en disposa

Nota 24. ALTRES PASSIUS (CORRENTS I NO CORRENTS)
L’Entitat no en disposa

Nota 25. CAPITAL PROPI
El detall i moviment d’aquesta partida, expressat en euros, és el següent:
Fons
Social

Accions
Pròpies

Saldo al 31.12.20
Primes de l’emissió d’accions
Despeses de l’emissió d’accions
Adquirides durant l’exercici
Disminucions de l’exercici
Augment de reserves
Disminució de reserves
Dividends pagats
Resultat de l’exercici
Saldo al 31.12.21

Altres
Reserves
-161.841.70
62.661,50

Resultats
no repartits
162.676.58

Total
834,88

162.676,58

162.676.58

63.496,38

-419.390,89
-419.390,89 -355.894.51

Pel període comprès entre l' 01/01/2021 i el 31/12/2021 s’han produït uns resultats
negatius de 419.390,89 euros.
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Nota 26. RECAPTACIÓ PER ENTRADES
L’Entitat no en disposa

Nota 27. PATROCINI I PUBLICITAT
Dins d’aquest apartat, s’enregistren aquells imports rebuts per part d’empreses
patrocinadores i per publicitat.
Patrocini i publicitat
Construccions Nobrega
Total

Import
3.000,00
3.000,00

Nota 28. DRETS DE DIFUSIÓ
L’Entitat no en disposa

Nota 29. NEGOCIS COMERCIALS
L’Entitat no en disposa

Nota 30. SOLIDARITAT I PREMIS EN METÀL·LIC UEFA
Solidaritat i premis en metàl·lic UEFA

Import

FAF Solidarité UCL 19/20
Total

31.330,75
31.330,75

La subvenció FAF Solidarité UCL 19/20 era de 62.661,50 euros i es va periodificar la
meitat per l’any 2021.
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Nota 31. SUBVENCIONS
Import
FAF (detallar segons tipologia de subvenció)
Comú
Govern
Altres
Total

Nota 32. ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
L’import de 8.666,69 euros, correspon als ingressos per concepte de quotes d’abonats.

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

Import

Compres
Altres aprovisionaments
Variació d’existències
Total

27.658,28
8.432,62
36.090,90
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Nota 34. DESPESES DE PERSONAL
Per al període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, aquest
capítol es desglossa com segueix:
Import
Despeses de personal
Jugadors Professionals
Responsables Administratius/ Finances
Responsable de Seguretat
Responsable de Mitjans de Comunicació
Metge
Fisioterapeuta
Primer entrenador
Responsable futbol base
Entrenadors d’equips juniors
Altres
Càrregues socials jugadors
Càrregues socials resta de personal
Altres despeses de personal
Total

320.152,84

44.044,02
1.036,72
365.233,58

Nota 35. DETERIORAMENT I AMORTITZACIONS D’ACTIUS TANGIBLES FIXES
L’Entitat no en disposa

Nota 36. AMORTITZACIÓ I DETERIORAMENT D’ALTRES ACTIUS INTANGIBLES
(excloent registre de jugadors)
L’Entitat no en disposa
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Nota 37. ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ
El detall d’aquest epígraf és el següent:
Altres despeses d’explotació

Import

Lloguers
Gestió
Assegurances
Publicitat
Subministraments
Altres serveis
Total

22.005,25
18.948,99
1.306,12
600,00
2.441,02
17.192,33
61.893,61

Nota 38. BENEFICI / PÈRDUA RESULTANT DE LA CESSIÓ D’IMMOBILITZATS
INTANGIBLES - JUGADORS

Informació dels jugadors

Nom del jugador

Data
Naixement

Data inici
del
contracte

Data
finalització
contracte

Amortització acumulada
Cost
d’adquisició
de la
inscripció
(a)

Amortització
Acumulada
a
31/12/20
(b)

Dotació
de
l’exercici
(c)
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Pèrdua
de valor
(d)

Sortides
de
jugadors
(e)

Amortització
acumulada a
31/12/21
(f)=(b)+(c)+(d)+(e)

Valor Net
Comptable

Resultat

VNC
(g)=(a)-(f)

Guanys / Pèrdues
per la baixa de
jugadors

ATLÈTIC CLUB D’ESCALDES

Nota 39. BENEFICI / PÈRDUA RESULTANT DE LA CESSIÓ D’ACTIUS TANGIBLES
No hi ha hagut cessió d’actius tangibles durant l’any 2021 és el següent:

Immobilitzat tangible

Concepte

Data
compra

Amortització acumulada

Cost
d’adquisició
de la
inscripció
(a)

Amortització
Acumulada a
31/12/20
(b)

Dotació de
l’exercici
(c)

Pèrdua de valor
(d)

Sortides
(e)

Amortització acumulada a
31/12/21
(f)=(b)+(c)+(d)+(e)

Valor Net Comptable

Resultat

VNC
(g)=(a)-(f)

Guanys / Pèrdues per la
baixa de l’immobilitzat
tangible

Nota 40. INGRESSOS I DESPESES FINANCERS
Els ingressos i despeses financeres de l’exercici 2021 són les següents:
Ingressos financers
Total

Import
0,00
0,00

Despeses financeres

Import

Despeses financeres
Total

655,06
655,06

Nota 41. INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS
L’Entitat no en disposa

Nota 42. INGRÉS / DESPESA PER IMPOSTOS
L’Entitat no en disposa
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Nota 43. PART QUE EXERCEIX EL CONTROL
L’Entitat no en disposa

Nota 44. TRANSACCIONS AMB ENTITATS DEL GRUP O VINCULADES
L’Entitat no en disposa

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 2022 i fins a la data de formulació d’aquests estats financers,
no s’ha produït cap esdeveniment que per la seva rellevància sigui susceptible de
plantejar dubtes importants sobre la capacitat del club de continuar l’explotació al
menys fins el 30/06/2022.

Nota 47. ALTRES INFORMACIONS
No hi ha hagut cap pagament d’honoraris a agents i no hi ha cap jugador sobre el qual
el club tingui drets econòmics que no pertanyi a la pròpia Entitat.

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 ATLÈTIC 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 2021
i el 31 de desembre del 2021, han estat formulats i aprovats per la Junta Directiva
en data 09 d’abril de 2022.

________________________
________________________
IGNACIO MORATAL GIL
SECRETARI
09/04/2021
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