
Estats financers

Nova presentació dels comptes

L’exercici de 2006 el compte de cobraments i pagaments de la Societat Catalana d’Economia
(en endavant, SCE) adopten una nova presentació, d’acord amb el model que l’Institut d’Estudis
Catalans (en endavant, IEC) té per a les seves societats filials (en endavant, SF).

Fins a l’exercici anterior, la SCE presentava el seu compte d’ingressos i despeses directes,
que era el registre de les seves entrades i sortides d’efectiu reflectides en el moviment del compte
bancari de la SCE.

L’IEC, en un principi i a causa de la manca de recursos, poc podia fer per ajudar les SF, però a
mesura que va augmentar-ne el reconeixement públic i l’entitat va rebre més subvencions de les
diferents administracions públiques, va anar incrementant les seves dotacions a les SF (ajuts per a
seminaris, edició de ponències, etc.) i va centralitzar la prestació d’alguns serveis (correus, mis-
satgeria, etc.) que, en general, posteriorment cobrava a les SF.

L’IEC, habitualment, es fa càrrec directament de les despeses de les SF originades per activi-
tats per a les quals ha fet la dotació de fons corresponent en el pressupost.Aquest tipus d’actuació
de l’IEC amb les SF no suposa cap moviment d’efectiu entre ells i, per tant, no s’inclou en els in-
gressos i les despeses directes de la SF.

En altres casos, és la SF la que ha fet directament el pagament d’una activitat subvencionada
per l’IEC. Posteriorment, l’IEC assumeix el cost anticipat per la SF. Aquesta operació de l’IEC
tampoc no suposa cap moviment d’efectiu, però sí un canvi en la situació financera de l’IEC en-
vers la SF, a la qual l’IEC abona aquest import. En canvi, quan l’IEC fa un pagament per compte
de la SF (per exemple, despeses de correus), la SF és debitada per aquest import.

L’IEC ha integrat els comptes de les SF i els del mateix IEC per tal de donar una imatge fidel de
la capacitat econòmica del conjunt i aportarmés transparència. Tot això ens ha dut a presentar els es-
tats comptables que s’adjunten, en el quals es poden veure els ingressos i les despeses totals per a la
SCE desglossats en els cobraments directes de la mateixa Societat i les aportacions fetes per l’IEC.

Cobraments i pagaments de la SCE el 2006

Cobraments

Entre els cobraments directes de la SCE destaquen les quotes dels socis, amb un import de
6.990€, i la dotació amb 10.000€ del VI Premi SCE (patrocinat per Caixa Catalunya).

L’IEC ha concedit a la SCE dotacions per un import de 9.036,14€.

El total de cobraments (directes i de l’IEC) rebuts per la SCE ha estat de 26.038,31€.
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Pagaments

Les despeses suportades directament per la SCE més rellevants han estat: el VI Premi SCE,
amb 10.000€; conferenciants, amb 3.140€, i despeses generals, amb 2.032,21€.

Les despeses suportades per l’IEC importen 9.036,14€ (8.416,14€ dels quals han estat des-
tinats a activitats i 620 €, a publicacions). De la quantitat destinada a activitats, 5.172,21 € cor-
responen a despeses pel mateix import que havien estat efectuades amb anterioritat per la SCE i
de les quals posteriorment es va fer càrrec l’IEC (conferenciants: 3.140 € i despeses generals:
2.032,21 €). La resta, 3.243,93 €, correspon a les quantitats pagades directament per l’IEC per
compte de la SCE, bàsicament despeses de correus.

El total de despeses de la SCE ha estat de 19.326,46€.

Romanent teòric de l’exercici 2006

Considerant els ingressos i les despeses totals, el romanent total de l’exercici ha estat de
6.711,85€.

Considerant solament els ingressos i les despeses directes de la SCE, el romanent directe (po-
dria dir-se «de caixa») ha estat de 1.528,10€.

Deute amb l’IEC

El deute de la SCE amb l’IEC és la resultant del saldo acumulat en anys anteriors (a causa, bà-
sicament, del pagament de la correspondència de la SCE),modificat principalment per l’import de
les despeses pagades per l’IECa compte de laSCE, el qual ha suposat un abonament de 5.172,21€.
El resultat és un saldo favorable a la SCE de 2.153,17€.

Pressupost 2007

Cobraments

El seu import total és de 45.501€ enfront dels 26.038,31€ ingressats efectivament l’exercici
2006. La diferència és deguda bàsicament a la Jornada Acadèmica i Commemorativa de la SCE
dins del programa del centenari de l’IEC, amb una dotació per part del mateix IEC de 10.000 €,
destinats a l’organització de la Jornada, i 12.000 € aportats per Caixa Catalunya per a l’edició del
llibre producte de la Jornada. També destaquen els 10.000 € de l’XI Premi Catalunya d’Econo-
mia, aportats per Caixa Catalunya. També cal considerar les quotes dels socis, amb 7.000 €, i les
dotacions per a conferències i publicacions, provinents de l’IEC, per un import total de 6.500€.
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Pagaments

El seu import total és de 43.800 €, enfront dels 19.326,46 € efectius de l’exercici de 2006.
L’augment es deu bàsicament als 22.000€ destinats a la JornadaAcadèmica i Commemorativa de
la SCE dins del programa del centenari de l’IEC. També cal destacar l’XI Premi Catalunya
d’Economia, amb 10.000€; les conferències, amb 4.000€; les publicacions, amb 2.500€, i cor-
reus i missatgers i despeses generals, amb 5.000€.

Resultat

De la diferència en cobraments i pagaments, s’obté un resultat de 1.701€.

Quotes de socis i honoraris de conferenciants

Considerant la situació de la SCE, es proposa seguir mantenint la quota dels socis en 30 €

anuals. També es proposa mantenir els honoraris dels conferenciants en 250€ bruts, amb una re-
tenció del 15 % en concepte de l’IRPF.

Pressupost 2008

Atès el moment avançat de l’exercici actual, es presenta un esbós del pressupost correspo-
nent a l’exercici de 2008, per un import equilibrat de 35.641€.

Cobraments

Importen 35.641€, enfront dels 41.501€ de l’exercici de 2007. Les partides més importants
són la dotació de 10.000 € aportada per Caixa Catalunya per al VII Premi Societat Catalana
d’Economia i la corresponent al IX Premi Ferran Armengol, aportada per la Fundació Ferran
Armengol i Mir amb la col·laboració de la Mútua de Propietaris, el Col·legi d’Actuaris de Cata-
lunya i el Consell de Mediadors d’Assegurances de Catalunya, per un import global de 8.000 €.
També hi ha una previsió per a publicacions de 6.600 € a càrrec de I’IEC. Les quotes de socis es
mantenen en els 7.000€. L’IEC aporta 4.000€ a conferències.

Pagaments

L’import de les despeses previstes iguala la dels ingressos. Pel seu import, destaquen les ma-
teixes partides que en els ingressos. Com a diferència qualitativa, s’introdueix per primer cop una
petita partida de 200€ per al pagament parcial de la secretaria administrativa.
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COBRAMENTS I PAGAMENTSDELASOCIETAT
CATALANAD’ECONOMIAEL2006

Cobraments Directes SCE Total

1. Venda publicacions 11,54€
(rebuts directament per l’IEC)

2. Quotes socis 6.990,00€ 6.900,00€
2.1. Quotes 2006 6.990,00€ 6.900,00€
2.2. Endarrerides 90,00€ 90,00€

3. Subvencions i ajuts 10.000,00€ 10.000,00€
3.1. VI Premi SCE 10.000,00€ 10.000,00€

4. IEC 9.036,14€
4.1.Activitats 8.416,14€
4.2. Publicacions 620,00€

5. Ingressos financers 0,63€ 0,63€
TOTAL 16.990,63€ 26.038,31€
Pagaments Suportats per la SCE Total

1. Publicacions 620,00€
2. Activitats 3.243,93€

(suportades dir. per l’IEC)

3. Premis 10.000,00€ 10.000,00€
3.1. VI Premi SCE 10.000,00€ 10.000,00€

4. Despeses financeres 263,05€ 263,05€
5. Conferenciants 3.140,00€ 3.140,00€
6. Treballs i subcontractació externa 27,27€ 27,27€
7. Despeses generals 2.032,21€ 2.032,21€

7.1. Despeses impremta 924,68€ 924,68€
7.2. Desp. VI Premi SCE 841,75€ 841,75€
7.3. Desp. conferenciants 265,78€ 265,78€

TOTAL 15.462,53€ 19.326,46€
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COBRAMENTS I PAGAMENTS SUPORTATS PERLASCE

Cobraments 16.990,63€
Pagaments 15.462,53€
Romanent teòric de l’exercici 2006 1.528,10€

TOTALCOBRAMENTS I PAGAMENTS (INCLOSOSREBUTS I
PAGATS PERL’IEC)

Cobraments 26.038,31€
Pagaments 19.326,46€
Romanent teòric de l’exercici 2006 6.711,85€

DEUTEAMBL’IEC

Saldo acumulat anys anteriors – 3.030,58€
Pagament del deute amb l’IEC 0,00€
Cobraments rebuts a l’IEC per compte de la SCE 11,54€
Pagaments fets per l’IEC a compte de la SCE 5.172,21€
Saldo acumulat a final de l’exercici 2006 2.153,17€
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PRESSUPOSTDELASOCIETATCATALANAD’ECONOMIA
2007

Cobraments

1. Quotes socis 7.000,00

2. Subvencions i ajuts
2.1. XI Premi Catalunya d’Economia 10.000,00
2.2. Ajut edició llibre JornadaAcadèmica SCE dins centenari IEC 12.000,00

3. Institut d’Estudis Catalans
3.1. Cicle conferències 4.000,00
3.2. JornadaAcadèmica SCE dins centenari IEC 10.000,00
3.3. Publicacions 2.500,00

4. Ingressos financers 1,00

Total cobraments 45.501,00

Pagaments

1. Publicacions
1.1. Edició llibre JornadaAcadèmica SCE dins centenari IEC 2.000,00
1.2. Altres publicacions 2.500,00

2. Activitats
2.1. Cicle conferències 3.000,00
2.2. JornadaAcadèmica SCE dins centenari IEC 10.000,00

3. Premis
3.1. XI Premi Catalunya d’Economia 0.000,00

4. Despeses financeres 300,00

5. Altres conferències 1.000,00

6. Correus i missatgers 3.000,00

7. Despeses generals 2.000,00

Total despeses 43.800,00

Superàvit: 1.701€
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PRESSUPOSTDELASOCIETATCATALANAD’ECONOMIA
2008

Cobraments

1. Venda publicacions pròpies 40,00

2. Quotes socis 7.000,00

3 Subvencions i ajuts
3.1. VII Premi Societat Catalana d’Economia 10.000,00
3.2. IX Premi FerranArmengol 6.000,00
3.3. Dotació despeses IX Premi FerranArmengol 2.000,00

4. Institut d’Estudis Catalans
4.1. Cicle conferències 4.000,00
4.2. Publicacions 6.600,00

5. Ingressos financers 1,00

Total cobraments 35.641,00

Pagaments

1. Publicacions 6.600,00

2. Activitats
2.1. Cicle conferències 4.000,00
2.2. Altres conferències 2.000,00

3. Premis
3.1. VII Premi Societat Catalana d’Economia 10.000,00
3.2. IX Premi FerranArmengol 6.000,00

4. Despeses financeres 300,00

5. Correus i missatgers 3.000,00

6. Despeses generals 3.541,00

7. Remuneracions de personal 200,00

Total cobraments 35.641,00
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