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El compte de resultats de l’exercici 2005 presenta uns cobraments de 24.027,66€ i uns paga-
ments de 25.963,80€, amb un dèficit de 1.936,14€.

El pressupost de 2005 preveia un dèficit de 2.030 € i, tal com s’ha assenyalat en el paràgraf
anterior, ha estat de 1.936,14€.

Cal fer notar, primer de res, que s’ha produït un increment en la dotació del VIII Premi Ferran
Armengol i Tubau, la qual s’ha duplicat, ja que ha passat de 3.000€ a 6.000€ (inclòs l’IRPF), la
qual cosa ha fet augmentar tant la partida dels pagaments com la dels cobraments. S’ha produït
també un augment en les despeses que acompanyen aquest Premi.

Malgrat que els dèficits pressupostat i realitzat han estat similars, s’han produït algunes dife-
rències en les partides, les quals s’expliciten tot seguit. Pel que fa als pagaments, cal dir que el seu
import global ha estat bastant similar al pressupostat, si s’exclouen els 3.000€ que han estat con-
seqüència de l’augment de la dotació del VIII Premi FerranArmengol i Tubau, abans esmentada.
Les desviacions es deuen, bàsicament, a les partides següents: honoraris dels conferenciants, amb
687,5 € menys; organització dels actes i impremta, amb 430.63 € menys. Aquestes despeses in-
feriors han estat compensades pels augments en les despeses del X Premi Catalunya d’Economia,
de 172,79 €; en el VIII Premi Ferran Armengol, de 796,40 €, i en les retencions en concepte de
l’IRPF, de 337,24 €. Quant als cobraments, la desviació entre el pressupostat i el realitzat, des
d’un punt de vista global, ha estat mínima, llevat dels 3.000 € d’augment de l’esmentat VIII
Premi FerranArmengol i Tubau. La desviació més important ha estat en la partida de quotes (tant
del curs com endarrerides), la realització de les quals ha estat inferior en 660 € al que s’havia
pressupostat. Una desviació, en sentit contrari, s’ha donat en la partida dels pagaments del VIII
Premi FerranArmengol, que han superat en 386,80€ la previsió inicial.

El balanç de situació presenta un saldo de 5.125,09€ i, atès que la partida de pagaments pen-
dents importa 3.030 €, la capacitat de finançament ascendeix a 2.095,09 €. Aquesta circumstàn-
cia fa que la situació financera de la Societat sigui bona.

Pel que fa a la quota social, aquesta tresoreria proposa mantenir-la en els 30 € actuals, tenint
en compte que ha estat suficient per cobrir les necessitats econòmiques corrents de la Societat
Catalana d’Economia. També es proposa mantenir els honoraris dels conferenciants en 250 €

bruts, amb la retenció per I’IRPF del 15 %.

Els pressupostos per al 2006 que avui es presenten a aquesta assemblea per a la seva aprova-
ció, si així s’escau, presenten uns cobraments de 24.120 € i uns pagaments de 24.160 €, amb un
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dèficit previst de 40 €. La partida dels pagaments IEC, de 3.030 €, està destinada a sufragar les
despeses que fa l’IEC per compte de la nostra Societat i inclou, juntament amb les comunica-
cions, la part alíquota del pagament del sou i de la seguretat social de la secretaria administrativa.

Aquest exercici, la Societat Catalana d’Economia organitzarà un cicle de deu conferències
que durà per nom «Temes clau de l’economia catalana: reptes i respostes».Aquest projecte ha re-
but un suport total per part de l’Institut d’Estudis Catalans, el qual en sufragarà el cost. El pressu-
post per a aquest cicle és de 7.000 € i comprèn totes les despeses (honoraris dels conferenciants,
impressió i tramesa de les invitacions, etc.).

Aquest exercici s’atorgarà el VI Premi Societat Catalana d’Economia, que té una alternança
biennal amb el Premi Catalunya d’Economia. Aquest any la institució patrocinadora ha augmen-
tat la dotació fins als 10.000 €. Aquests dos premis han comptat, des del seu inici, amb el patro-
cini i el suport de Caixa Catalunya, la qual no tan sols es fa càrrec de la dotació del premi, sinó
també de la major part de despeses que el seu atorgament suposa. Aquests dos premis estan
exempts del pagament de I’IRPF per l’oportuna resolució de l’Agència Tributària.

La resta del pressupost s’ha calculat suposant que es faran quatre actes públics, a part del ci-
cle de conferències i dels corresponents a la concessió del VI Premi Societat Catalana d’Econo-
mia.Alguns dels actes esmentats es poden fer en col·laboració amb altres societats de I’IEC o amb
la d’entitats externes a l’IEC

COBRAMENTS I PAGAMENTS, EXERCICI 2005

Cobraments Pagaments

Quotes 2005 7.080,00 Honoraris conferenciants 612,50

Quotes endarrerides 60,00 Despeses conferenciants 294,00

X Premi Catalunya d’Economia 9.000,00 Organització actes i despeses 2.069,37
impremta

VIII Premi FerranArmengol 6.000,00 VIII Premi FerranArmengol 5.100,00

Provisió fons Fundació Ferran 1.886,80 X Premi Catalunya d’Economia 9.000,00
Armengol

Interessos 0,86 Despeses X Premi Catalunya 1.272,79
d’Economia

Despeses VII Premi FerranArmengol 2.296,40

Deutes IEC 4.000,00

Comissions 157,50

Retencions IRPF 1.137,24

IVA 24,00

TOTAL 24.027,66 TOTAL 25.963,80

Dèficit: 1.936,14€
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BALANÇDE SITUACIÓ (31-12-2005)

Actiu Passiu

Caixa ------- Pagaments pendents 3.030,00

Bancs 5.005,09 Diferència (actiu-passiu) 2.095,09

Quotes pendents 120,00

Cobraments pendents 0,00

TOTAL 5.125,09 TOTAL 5.125,09

PRESSUPOSTEXERCICIACADÈMIC 2006

Cobraments Pagaments

Quotes endarrerides 120 Honoraris conferència 1.000

Quotes del curs 7.000 Despeses conferenciants 700

VI Premi Societat Catalana d’Economia 10.000 Organització actes i impremta 800

Dotació IECCicle conferències 7.000 Pagament IEC 3.030

VI Premi Societat Catalana 10.000
d’Economia

Despeses VI Premi Societat Catalana 1.200
d’Economia

Cicle conferències 7.000

Retencions IRPF 150

Comissions 250

IVA 30

TOTAL 24.120 TOTAL 24.160

Dèficit previst: 40€
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