
Estats financers

Ingressos i despeses corresponents a l’exercici de 2008 i pressupost de l’exercici 2009

Presentació dels comptes

L’exercici de 2008 el compte d’ingressos i despeses presenta tots els ingressos i despeses ge-
nerats per l’activitat de la Societat Catalana d’Economia (en endavant, SCE), tant els directes
com les aportacions de l’Institut d’Estudis Catalans (en endavant, IEC).

Ingressos i despeses de la SCE el 2008

Ingressos

Els ingressos totals han estat de 29.372,69 €.

Entre els ingressos destaquen les quotes de socis, amb un import de 7.140 €, i la dotació del
VII Premi Societat Catalana d’Economia, que és de 10.000 € (patrocinat per Caixa Catalunya).
També hi ha una dotació de 6.000 € per al IX Premi Ferran Armengol i Tubau (patrocinat per la
Fundació Armengol i Mir, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya, la Mútua de Propietaris i el Con-
sell del Col·legi de Mediadors d’Assegurances Titulats de Catalunya) i una aportació de 2.000 €

per a despeses d’aquest premi a càrrec de les entitats patrocinadores.

L’IEC ha concedit a la SCE dotacions per un import de 4.230 €. D’aquest total, 3.000 € cor-
responen a activitats de la SCE amb el suport de l’IEC, bàsicament el cicle de conferències Temes
de debat contemporani a Catalunya: una perspectiva en clau econòmica. Els 1.230 € restants
corresponen a una aportació parcial a la publicació del llibre de la JornadaAcadèmica i Comme-
morativa de la SCE amb motiu del Centenari de l’IEC.

Despeses

Les despeses totals han estat de 29.546,57 €. Aquest total és la suma de les despeses pagades
directament per la SCE, més les pagades per l’IEC (a càrrec del mateix IEC o a càrrec de la SCE).

Les despeses pagades per la SCE sumen 16.351,18 €, i les més rellevants han estat: el VII
Premi Societat Catalana d’Economia, amb 10.000 €, i 1.778,58 € de la partida de publicacions.
La major part de les partides de conferenciants —amb 1.093,73 €—, atencions protocol·làries
—amb 1.548,50 €—, publicitat i propaganda —amb 1.625,10 €— i altres —amb 1.182,40 €—
han estat també assumides per la SCE.

Les despeses assumides per l’IEC al seu càrrec sumen 4.230 €. 1.230 € corresponen a publi-
cacions i són una aportació parcial a la publicació del llibre de la Jornada Acadèmica i Comme-
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morativa de la SCE amb motiu del Centenari de l’IEC. Les corresponents a activitats suposen
3.000 € i inclouen activitats de la SCE amb el suport de l’IEC, bàsicament el cicle de conferèn-
cies Temes de debat contemporani a Catalunya: una perspectiva en clau econòmica.

Les despeses assumides per l’IEC a càrrec de la SCE sumen 8.965,39 €. Les partides més
importants són el IX Premi FerranArmengol i Tubau, amb 6.000 €; correus i missatgeria, amb un
import de 1.454,08 €, i despeses de personal de secretaria, per un import de 196,03 €. La resta
correspon a petits pagaments puntuals fets per l’IEC a càrrec de la nostra Societat en les partides
de conferenciants, atencions protocol·làries, publicitat i propaganda i altres.

Romanent de l’exercici 2008

Considerant els ingressos i despeses totals, l’exercici presenta un dèficit de –173,88 €.

Considerant solament els ingressos i despeses directes de la SCE, el romanent ha estat de
8.791,51 €. Aquest resultat és necessari per fer la comprovació de comptes en l’epígraf següent.

Comprovació de comptes

Aquesta comprovació s’efectua sumant al saldo del compte bancari del final de l’exercici
anterior els ingressos directes de la SCE i restant les despeses directes de la SCE, atès que les
magnituds directes que afecten la SCE són les úniques que suposen moviments en el seu compte
bancari. També hi consta la resta d’una petita quantitat subjecta a l’IVA. El resultat d’aquestes
operacions coincideix amb el saldo bancari al final d’aquest exercici.

Saldo de l’IEC

El saldo de la SCE amb l’IEC resulta del saldo acumulat en anys anteriors (3.140,66 €),
menys les despeses pagades per l’IEC a compte de la SCE (8,965,39 €). El resultat és un saldo a
favor de l’IEC de 5.824,73 €.

Actius totals monetaris de la SCE

Els actius totals monetaris de la SCE pugen, al final d’aquest exercici, a 24.665,26 €, que
són la suma del saldo bancari el 31.12.08, 30.489.99 €, menys el saldo a favor de l’IEC, de
5.824,73 €, a la mateixa data. Cal tenir en compte que, d’aquesta quantitat, 10.000 € estan com-
promesos per a l’exercici de 2009, en l’edició del llibre de la JornadaAcadèmica i Commemora-
tiva de l’IEC, i 644 € ha estat el romanent de la dotació de 2.000 € per a despeses del IX Premi
FerranArmengol i Tubau.
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Pressupost 2009

Ingressos

El seu import total és de 30.211 € enfront dels 38.641 € ingressats efectivament l’exercici de
2008. Destaquen els 10.000 € del XII Premi Catalunya d’Economia, aportats per Caixa Catalu-
nya. També cal considerar les quotes dels socis, amb 7.500 €, i les dotacions per a conferències i
publicacions, provinents de l’IEC, per un import total de 12.660 €.

Despeses

El seu import total és de 30.211 € enfront dels 38.641 € efectius de l’exercici de 2008. Cal
destacar el VII Premi Societat Catalana d’Economia, amb 10.000 €; les partides de les conferèn-
cies, amb 5.000 €; de les publicacions, amb 9.660 €; dels correus i missatgers, amb 2.000 €; de
la publicitat i propaganda, amb 1.000 €; de les atencions protocol·làries, amb 1.000 €, i altres,
amb 851 €.

Quotes de socis i honoraris de conferenciants

Considerant la situació econòmica general i la de la mateixa SCE, es proposa seguir mantenint
la quota dels socis en 30 € anuals per a l’exercici de 2009 i apujar-la a 40 € el 2010 (el darrer in-
crement va tenir lloc el 2002). També es proposa augmentar els honoraris dels conferenciants fins
als 300 € bruts, amb una retenció del 15% en concepte d’IRPF, des dels 250 € pagats fins ara.

Acotacions als pagaments fets per la SCE

Els 1.778,58 € de la partida de publicacions corresponen en la seva totalitat al disseny i la
diagramació del llibre de la JornadaAcadèmica i Commemorativa de la SCE.

La part més important de la partida d’atencions protocol·làries correspon al pagament de so-
pars de conferenciants i a la placa del IX Premi FerranArmengol i Tubau.

L’import de la partida de publicitat i propaganda es compon sobretot de la despesa ocasio-
nada per l’edició de sobres, tríptics i cartells del IX Premi Ferran Armengol i Tubau, i també per
la publicació en el DOGC de la convocatòria del VII Premi Societat Catalana d’Economia.

La partida d’altres correspon majoritàriament a l’esquela del nostre vicepresidentArtur Saurí
(a. c. s.).
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Pressupost de la Societat Catalana d’Economia 2009

Ingressos

1. Venda publicacions pròpies 50,00

2. Quotes socis 7.500,00

3. Subvencions i ajuts
3.1. XII Premi Catalunya d’Economia 10.000,00

4. Institut d’Estudis Catalans
4.1. Cicle conferències 3.000,00
4.2. Publicacions 6.660,00
4.3. Publicacions (dotació especial) 3.000,00

5. Ingressos financers 1,00

TOTAL INGRESSOS 30.211,00 €

Despeses

1. Publicacions 6.660,00
1. bis. Publicacions (dotació especial) 3.000,00

2. Activitats
2.1. Cicle conferències 3.000,00
2.2. Altres conferències 2.000,00

3. Premis
3.1. XII Premi Catalunya d’Economia 10.000,00

4. Despeses financeres 500,00

5. Remuneracions de personal 200,00

6. Despeses generals
6.1. Correus i missatgers 2.000,00
6.2. Publicitat i propaganda 1.000,00
6.3. Atencions protocol·làries 1.000,00

7. Altres 851,00

TOTALDESPESES 30.211,00 €
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