
Informe
econòmic
2021 



In
fo

rm
e 

ec
o

n
ò

m
ic

 2
0

21
2



3

ÍNDEX

 5 INFORME D’AUDITORIA

 5 INFORME D’AUDITORIA

 8 COMPTES ANUALS 2021

 8 BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2021

10  COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI FINALITZAT 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2021

11  ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI  
FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2021

12  ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU DE L’EXERCICI FINALITZAT 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2021

13 MEMÒRIA

13 NOTA 1 CONSTITUCIÓ, RÈGIM LEGAL I ACTIVITATS

14 NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

15 NOTA 3 DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT

16 NOTA 4 NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

19 NOTA 5 IMMOBILITZAT INTANGIBLE

20 NOTA 6 IMMOBILITZAT MATERIAL

21 NOTA 7 ARRENDAMENTS OPERATIUS

22 NOTA 8 ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

22 NOTA 9 ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

23 NOTA 10 EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

23 NOTA 11 FONS SOCIAL

23 NOTA 12 PROVISIONS

24 NOTA 13 PASSIUS FINANCERS

25 NOTA 14 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL

28 NOTA 15 INGRESSOS I DESPESES

30 NOTA 16 MEDI AMBIENT

31 NOTA 17 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

32 NOTA 18 INFORMACIÓ DIVERSA

33 NOTA 19 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021

34 NOTA 20 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Sumari



In
fo

rm
e 

ec
o

n
ò

m
ic

 2
0

21
4

>> Sumari

INFORMACIÓ
ECONÒMICA

INFORME 
D'AUDITORIA

COMPTES 
ANUALS

=

+



5

>> Sumari

INFORME D’AUDITORIA

INFORME D’AUDITORIA



In
fo

rm
e 

ec
o

n
ò

m
ic

 2
0

21
6

>> Sumari



7

>> Sumari



In
fo

rm
e 

ec
o

n
ò

m
ic

 2
0

21
8

>> Sumari

ACTIU NOTES DE  
LA MEMÒRIA

EXERCICI  
2021

EXERCICI  
2020

A) ACTIU NO CORRENT 2.541.992 2.544.855

I. Immobilitzat intangible 5 13.831 12.721

Aplicacions informàtiques 13.831 12.721

II. Immobilitzat material 6 2.228.161 2.132.134

Terrenys i construccions 2.040.287 2.066.243

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 187.874 65.891

III. Inversions financeres a llarg termini 8 300.000 400.000

Altres actius financers 300.000 400.000

B) ACTIU CORRENT 1.454.485 1.301.558

I. Existències 15b 6.778 5.755

Comercials 6.778 5.755

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 186.786 254.550

Clients per vendes i prestacions de serveis 9 186.739 254.509

Altres crèdits amb les administracions públiques 14 47 41

III. Inversions financeres a curt termini 9 100.000 0

Altres actius financers 100.000 0

IV. Periodificacions a curt termini 15a 79 4.579

V. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10 1.160.842 1.036.674

TOTAL ACTIU 3.996.477 3.846.413

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2021

En euros

COMPTES ANUALS 2021
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PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE  
LA MEMÒRIA

EXERCICI  
2021

EXERCICI  
2020

A) PATRIMONIO NET 3.462.663 3.422.620

I. Fons propis 3.462.663 3.422.620

Fons social 11 3.422.620 3.410.148

Excedent de l’exercici 3 40.043 12.472

B) PASSIU CORRENT 533.814 423.793

I. Provisions a curt termini 12 107.400 61.050

II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 426.414 362.743

Compte a pagar a l’Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España -ICJCE-

13-17 121.801 96.270

Proveïdors i creditors varis 13 116.066 88.435

Remuneracions pendents de pagament al personal 15d 48.892 31.248

Altres deutes amb les administracions públiques 14 63.905 76.668

Acomptes d’usuaris 13 75.750 70.122

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.996.477 3.846.413

En euros
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COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI FINALITZAT 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2021

NOTES DE  
LA MEMÒRIA

EXERCICI  
2021

EXERCICI  
2020

1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS 15a 2.274.049 2.137.034
Vendes 874 1.017
Prestacions de serveis 2.273.175 2.136.017

2. APROVISIONAMENTS 15b (3.730) (2.256)
Consum de mercaderies (3.730) (2.256)

3. ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS 15c 52.681 46.499
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 52.681 46.499

4. DESPESES DE PERSONAL 15d-18 (757.578) (757.601)
Sous, salaris i assimilats (620.952) (613.010)
Càrregues socials (132.197) (132.586)
Altres despeses socials (4.429) (12.005)

5. ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ (1.464.834) (1.369.304)
a) Aportació a l’ICJCE 1-17 (860.196) (826.667)
b) Serveis exteriors (453.607) (413.862)

b.1) Arrendaments i cànons  (75.502) (64.760)
b.2) Reparació i conservació (62.919) (41.012)
b.3) Serveis de professionals independents (231.386) (238.848)
b.4) Transports (7.510) (1.594)
b.5) Primes d’assegurances (8.312) (6.482)
b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques (7.006) (5.075)
b.7) Subministraments (36.886) (28.933)
b.8) Altres serveis (24.086) (27.158)

c) Despeses corporatives (122.961)  (97.136)
c.1) Revista i publicacions (4.448) (11.201)
c.2) Congressos, reunions i despeses  de representació (62.794) (38.694)
c.3) Despeses per pertinença  a associacions (11.696) (11.438)
c.4) Altres despeses corporatives (44.023) (35.803)

d) Tributs (27.112)  (26.653)
e) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
    operacions de les activitats 9 (958)  (4.986)

6. AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT 5-6 (60.575) (42.116)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 40.013 12.256

7. INGRESSOS FINANCERS 30 216
De valors negociables i altres instruments financers en tercers 30 216

D’empreses del grup i associades 9 0 0
De tercers 9-10 30 216

RESULTAT FINANCER 30 216

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 40.043 12.472

Impost sobre beneficis 14 -

RESULTAT DE L’EXERCICI 3 40.043 12.472

En euros
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ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS NOTES DE  
LA MEMÒRIA

EXERCICI  
2021

EXERCICI  
2020

A) Resultat de l’exercici 40.043 12.472

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) 3 40.043 12.472

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
NOTES  
DE LA  

MEMÒRIA

FONS  
SOCIAL

RESULTAT DE 
L’EXERCICI TOTAL

A) i B)      Saldo final a 31 de desembre de 2019  
i saldo ajustat a 1 de gener de 2020 11 3.397.770 12.378 3.410.148

I. Total ingressos i despeses reconeguts 3 - 12.472 12.472

II. Aplicació del resultat del 2019 12.378 (12.378) -

C) i D)      Saldo final a 31 de desembre de 2020  
i saldo ajustat a 1 de gener de 2021 11 3.410.148 12.472 3.422.620

I. Total ingressos i despeses reconeguts 3 - 40.043 40.043

II. Aplicació del resultat del 2020 12.472 (12.472) -

E) SALDO FINAL A  31 DE DESEMBRE DE 2021 3-11 3.422.620 40.043 3.462.663

En euros

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI FINALITZAT  
EL 31 DE DESEMBRE DE 2021
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ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU DE L’EXERCICI FINALITZAT 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2021

NOTES DE  
LA MEMÒRIA

EXERCICI  
2021

EXERCICI  
2020

A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 281.880 151.594

1. Resultat de l’exercici abans d’impostos 3 40.043 12.472

2. Ajustos del resultat
a) (+) Amortització de l’immobilitzat 5-6 60.575 42.116 
b) (+/-) Correccions valoratives per deteriorament 9 958 4.986
c) (-) Ingressos financers 8-9-10 (30) (216)
d) (+/-) Variació de provisions 12 46.350   37.450   

107.853 84.336
3. Canvis en el capital corrent 

a) (+/-) Existències 15 (1.023) (807)
b) (+/-) Deutors i altres comptes a cobrar 9 66.806 (50.965)
c) (+/-) Altres actius corrents 15a 4.500 5.000
d) (+/-) Creditors i altres comptes a pagar 13-14 63.671  101.342  

133.954 54.570
4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 

a) (+) Cobrament d’interessos 8-9-10 30 216 
30 216

B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (157.712) (49.180)

5. Pagaments per inversions 
a) (-) Immobilitzat intangible 5 (7.297) (7.038)
b) (-) Immobilitzat material 6 (150.415) (42.142)

(157.712) (49.180)

C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 0 0

6. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Emissió

1) (+) Deutes amb empreses del grup i associades 9 0 0

0 0

D) AUGMENT/(DISMINUCIÓ) NETA D’EFECTIU  
O EQUIVALENTS (A+B+C) 124.168 102.414

EFECTIU O EQUIVALENTS A L’INICI DE L’EXERCICI 1.036.674 934.260

EFECTIU O EQUIVALENTS AL FINAL DE L’EXERCICI 10 1.160.842 1.036.674

En euros
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NOTA 1 
CONSTITUCIÓ, RÈGIM LEGAL I ACTIVITATS

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 

Catalunya (en endavant, el Col·legi) és una 

corporació de dret públic, amb personalitat 

jurídica pròpia, creada per la Llei 7/1995, de 28 

de juny, aprovada pel Parlament de Catalunya. 

Es regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 

l’exercici de professions titulades i dels col·legis 

professionals i pels seus Estatuts, declarats 

adequats a la legalitat per Resolució del 

Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya de 29 de juny de 2017.

El Col·legi té delegacions a Girona, Lleida i 

Tarragona i la seu social, que és el lloc on 

desenvolupa les seves activitats, està al carrer 

Sor Eulàlia d’Anzizu, núm. 41, de Barcelona.

El Col·legi està vinculat per relacions institucionals 

i econòmiques amb l’Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España (en endavant, 

ICJCE), ja que aquest és l’únic representant 

espanyol de la professió auditora davant les 

organitzacions representatives a l’àmbit europeu 

i mundial (pertinença a Accountancy Europe i a 

la IFAC –International Federation of Accountants) 

així com el nostre enllaç davant l’Institut de 

Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Mitjançant acords assolits entre ambdues 

corporacions, el Col·legi col·labora econòmicament 

al manteniment de l’ICJCE, alhora que duen 

a terme accions institucionals conjuntes i 

comparteixen activitats comunes.

El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar 

perquè l’actuació professional de les persones 

col·legiades respongui als interessos i a les 

necessitats de la societat, i especialment, 

garantir el compliment de la bona pràctica i de 

les obligacions deontològiques de la professió.

El seu col·lectiu, a 31 de desembre de 2021 i 2020, 

està constituït pels membres següents:

2021 2020

Presidents d’honor 2 2

Exercents 480 500

No exercents 640 639

Exercents per compte aliè 175 186

Col·laboradors 365 313

Associats 165 143

1.825 1.781

Firmes d’auditoria 207 208

Membres honorífics 1 1

MEMÒRIA
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A) Marc normatiu d’informació financera 
aplicable
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels 

registres comptables del Col·legi i es presenten 

d’acord amb les normes establertes en el Pla de 

Comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Ca-

talunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de 

desembre, considerant les modificacions posteriors 

aprovades.

B) Imatge fidel
Els comptes anuals estan formats pel balanç, el 

compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni 

net, l’estat de fluxos d’efectiu i aquesta memòria, el 

conjunt dels quals formen una unitat i es presenten 

d’acord amb el marc normatiu d’informació finan-

cera descrit en l’apartat anterior a fi de mostrar la 

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera 

i dels resultats del Col·legi i dels fluxos d’efectiu 

haguts durant l’exercici.

Aquests comptes anuals es presentaran per a l’apro-

vació dels membres del Col·legi a l’Assemblea 

General que es preveu convocar per al 7 d’abril 

de 2022. El Consell Directiu considera que no s’hi 

produiran modificacions substancials com a con-

seqüència de l’esmentada aprovació.

C) Aspectes crítics de la valoració
En l’elaboració dels comptes anuals s’han utilitzat 

estimacions bàsicament en relació amb la vida útil 

i en l’avaluació de pèrdues per deteriorament dels 

actius materials. Aquestes estimacions s’han fet 

basant-se en la informació disponible a la data i, 

en cas que hi haguessin esdeveniments futurs que 

obliguessin a modificar-les en propers exercicis, 

les eventuals modificacions es farien de forma 

prospectiva.

D)  Comparabilitat de la informació
No hi ha cap raó rellevant que impedeixi la com-

paració dels comptes anuals de l’exercici amb les 

de l’exercici precedent, ni ha calgut adaptar les 

xifres de l’exercici precedent per facilitar aquesta 

comparació.

E) Informació quantitativa i qualitativa dels 
impactes derivats de la COVID-19
El Col·legi ha realitzat periòdicament, a instàncies 

del Consell Directiu i sota la supervisió de la Co-

missió Econòmica, una anàlisi de la seva situació 

econòmica financera, que inclou dades sobre l’evo-

lució de la seva execució pressupostària, principals 

partides d’ingressos i despeses, i l’evolució de la 

seva tresoreria.

Des del 14 de març de 2020, data en què es va 

decretar l’estat d’alarma com a conseqüència de la 

crisi sanitària generada per la COVID-19, el Col·legi 

va adoptar una sèrie de mesures de diferent natu-

ralesa dirigides a la prevenció sanitària dels seus 

treballadors i membres, però també de caràcter 

econòmic, com la supressió de totes les despeses 

que no tinguessin un caràcter imprescindible. Al 

mateix temps es va realitzar una primera anàlisi 

de la situació econòmica financera. La primera 

conclusió va ser que el Col·legi es trobava en una 

posició sòlida i que els principals riscos als quals 

estava exposat es donaven per la situació general.

Per tal de donar suport al col·lectiu, el Consell 

Directiu, entre altres mesures, va proposar l’apli-

cació d’una bonificació de la quota col·legial del 

50% al segon semestre 2020 i la possibilitat de fer 

formació virtual gratuïta durant el període declarat 

d’estat d’alarma.

NOTA 2 
BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
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Durant l’exercici 2021 el Col·legi ha mantingut la 

seva activitat corrent d’una manera continuada, 

adaptant els actes i esdeveniments a un format 

virtual o híbrid. En aquest sentit, durant l’exercici 

2021 s’han portat a terme una sèrie d’inversions a 

la seu del Col·legi per adaptar tecnològicament 

les seves instal·lacions a la possibilitat de desen-

volupar la seva activitat d’actes i esdeveniments 

en format híbrid.

El Col·legi continua fent una anàlisi mensual de 

la seva evolució econòmica financera, atenent de 

forma especial a les possibles reduccions que es 

puguin produir en la venda de segells, fruit de la 

conjuntura econòmica i de la possible davallada 

en el número d’empreses auditades.

El Consell Directiu proposarà a l’Assemblea General del Col·legi l’aplicació del resultat de l’exercici 2021, 

per un import de 40.043 euros de superàvit, al fons social. En l’exercici 2020, el superàvit per import de

12.472 euros, també es va assignar íntegrament al fons social.

NOTA 3 
DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT
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Tot seguit es descriuen les normes de valoració 

aplicades en la preparació dels comptes anuals:

A) Immobilitzat intangible
Les aplicacions informàtiques es registren pel seu 

cost d’adquisició i, posteriorment, es valoren al 

seu cost menys, segons procedeixi, la seva cor-

responent amortització acumulada i/o pèrdues 

per deteriorament que hagin experimentat. Els 

criteris per al reconeixement de les pèrdues per 

deteriorament d’aquests actius i de les recuperaci-

ons de les pèrdues per deteriorament registrades 

en exercicis anteriors són similars als aplicats per 

als actius materials.

Les aplicacions informàtiques s’amortitzen line-

alment en funció de la seva vida útil estimada 

en 4 anys.

Els costos de manteniment dels sistemes informà-

tics es registren a càrrec del compte de resultats 

de l’exercici en què s’incorren.

B) Immobilitzat material
Els béns compresos en l’immobilitzat material es 

valoren inicialment a preu d’adquisició, incloses 

totes les despeses addicionals directament relaci-

onades amb la seva posada en funcionament i les 

quotes d’IVA suportades no deduïbles. Posterior-

ment, es minoren per la corresponent amortització 

acumulada i les pèrdues per deteriorament, si 

n’hi haguessin.

Les despeses periòdiques de manteniment, con-

servació i reparació s’imputen a resultats, com a 

cost de l’exercici en què s’incorren. D’altra banda, 

els costos de renovació, ampliació o millora són 

incorporats a l’actiu com a major valor del bé, 

exclusivament, quan suposen un augment de la 

seva capacitat, productivitat o prolongació de la 

seva vida útil.

L’amortització es calcula mitjançant el mètode 

lineal en funció de la vida útil estimada dels ele-

ments, segons el següent detall:

Anys de vida útil 

Construccions 50

Instal·lacions 10-5

Mobiliari i atuells 10

Equips per a procés d’informació 4

Altre immobilitzat 10

 Deteriorament d’immobilitzats materials i 
intangibles
A la data de tancament de l’exercici, o en aquella 

data en què es consideri necessari, s’analitza si hi 

han indicis que aquests actius han sofert una pèr-

dua per deteriorament. Si existeix algun indici, es 

fa una estimació de l’import recuperable d’aquest 

actiu per determinar l’import de la pèrdua per 

deteriorament.

En cas que l’import recuperable, que és el major 

valor entre el valor raonable menys els costos de 

les vendes i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior 

al valor net en llibres de l’actiu, s’enregistra la 

diferència en el compte de resultats en concepte 

de pèrdua per deteriorament.

Les pèrdues per deteriorament reconegudes en 

un actiu en exercicis anteriors, es reverteixen quan 

es produeix un canvi en les estimacions sobre 

l’import recuperable augmentant el valor de l’actiu 

en el límit del valor en llibres que l’actiu hagués 

tingut si no s’hagués registrat el deteriorament 

del seu valor.

NOTA 4 
NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
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C) Arrendaments operatius
En les operacions d’arrendament operatiu, la pro-

pietat del bé arrendat i substancialment tots els 

riscos i avantatges del bé recauen en l’arrendador. 

En actuar el Col·legi com a arrendatari, les despe-

ses per l’arrendament es carreguen en el compte 

de resultats en funció de la seva meritació.

D) Instruments financers
A efectes de la seva valoració els instruments fi-

nancers es classifiquen en les categories següents:

 Préstecs i partides a cobrar
Corresponen a actius financers originats en la 

venda de béns o prestacions de serveis per ope-

racions de tràfic del Col·legi, o els que no tenint 

un origen comercial, tampoc són instruments de 

patrimoni ni derivats i els seus cobraments són 

de quantia determinada o determinable i no es 

negocien en un mercat actiu.

Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar 

els fluxos d’efectiu sigui significatiu, els crèdits 

per operacions comercials i altres deutors amb un 

venciment inferior a l’any es valoren, tant inicial-

ment com amb posterioritat, pel seu valor nominal.

Els actius financers a llarg termini es valoren pel 

seu cost amortitzat.

Al tancament de l’exercici es realitzen les correc-

cions valoratives necessàries d’acord amb l’ava-

luació del risc que presenten respecte a la seva 

recuperació futura.

 Actius financers mantinguts per a negociar
Corresponen a actius financers que s’han originat 

o adquirit amb el propòsit de vendre’ls en el curt 

termini i inicialment es valoren pel seu valor ra-

onable reconeixent els costos de transacció que 

li siguin directament atribuïbles en el compte de 

resultats de l’exercici.

La valoració posterior d’aquests actius és pel seu 

valor raonable, sense deduir els costos de transac-

ció que es pugui incórrer en la seva alienació, i 

els canvis que es produeixin en el valor raonable 

s’imputen en el compte de resultats de l’exercici.

 Baixa d’actius financers
Es dona de baixa un actiu financer, o una part, 

quan expiren o s’han cedit els drets contractu-

als sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, i 

s’han transferit de manera substancial els riscos 

i beneficis inherents a la seva propietat.

 
 Dèbits i partides a pagar

Corresponen a passius financers originats en la 

compra de béns i de serveis per operacions de 

tràfic del Col·legi, o aquells que, no sent derivats, 

no tenen un origen comercial.

Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar 

els fluxos d’efectiu sigui significatiu, els dèbits 

per operacions comercials amb un venciment 

inferior a l’any es valoren, tant inicialment com 

amb posterioritat, pel seu valor nominal.

E) Efectius i altres actius líquids equivalents
L’efectiu i equivalents d’efectiu reconegut en el 

balanç comprèn l’efectiu en caixa i comptes ban-

caris. Aquestes partides es registren al seu cost 

històric, que no difereix significativament del seu 

valor de realització.
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F) Existències
Les existències figuren comptabilitzades al seu 

cost mitjà d’adquisició, o al valor net realitzable, 

el menor dels dos. Les correccions valoratives 

necessàries per a disminuir el valor de les exis-

tències al seu valor net es reconeixen com una 

despesa en el compte de resultats.

G) Provisions
Corresponen a saldos creditors que cobreixen obli-

gacions actuals derivades de successos passats, 

la cancel·lació del qual és probable que origini 

una sortida de recursos, però que resulten inde-

terminats pel que fa al seu import i/o moment 

de cancel·lació.

H) Impost sobre beneficis
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis 

comprèn la part relativa a la despesa o ingrés 

per l’impost corrent i la part corresponent a la 

despesa o ingrés per impost diferit.

L’impost corrent és la quantitat a satisfer com a 

conseqüència de les liquidacions fiscals de l’im-

post sobre beneficis relatives a un exercici. Les 

deduccions i altres avantatges fiscals en la quota 

de l’impost, excloses les retencions, així com les 

pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors 

i aplicades efectivament en aquest, donen lloc a 

un menor impost corrent.

Es reconeixen passius per impostos diferits per 

a totes les diferències temporànies imposables, 

excepte aquelles sorgides del reconeixement ini-

cial d’un actiu o passiu en una transacció que no 

és una combinació de negocis i a més no afecta 

ni al resultat comptable ni a la base imposable 

de l’impost.

D’altra banda, els actius per impostos diferits 

només es reconeixen en la mesura que resulti 

probable que es disposi de guanys fiscals futurs 

que permetin la seva aplicació i considerant l’ex-

cepció detallada anteriorment.

I) Classificació de saldos entre corrent i no 
corrent
En el balanç es classifiquen com a corrents els 

actius i passius amb una data de venciment igual 

o inferior a dotze mesos, i com a no corrents en 

cas de superar aquesta data.

J) Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses es registren de manera 

comptable segons el període en el qual es meriten, 

amb independència de la data de cobrament o 

pagament. Aquests ingressos es valoren pel valor 

raonable de la contraprestació rebuda, deduïts 

els descomptes i l’impost sobre el valor afegit, en

aquelles operacions no exemptes.
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Les partides que componen l’immobilitzat intangible així com el moviment de cadascuna d’aquestes 

partides en els exercicis 2021 i 2020 ha estat el següent:

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2021

En euros SALDO INICIAL ALTES I DOTACIONS SALDO FINAL

Cost

    Propietat industrial 842 - 842

    Aplicacions informàtiques 209.157 7.297 216.454  

209.999  7.297 217.296  

Amortització acumulada

    Propietat industrial (842) - (842)

    Aplicacions informàtiques (196.436)  (6.187) (202.623)  

(197.278)  (6.187) (203.465)  

VALOR NET 12.721 1.110 13.831

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020

En euros SALDO INICIAL ALTES I DOTACIONS SALDO FINAL

Cost

    Propietat industrial 842 - 842

    Aplicacions informàtiques 202.119  7.038 209.157  

202.961  7.038 209.999  

Amortització acumulada

    Propietat industrial (842) - (842)

    Aplicacions informàtiques (188.961)  (7.475) (196.436)  

  (189.803)  (7.475) (197.278)  

VALOR NET 13.158 (437) 12.721

A 31 de desembre de 2021 i 2020 hi ha aplicacions informàtiques totalment amortitzades i en ús per

import de 191.860 i 184.764 euros, respectivament.

NOTA 5 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
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Les partides que componen l’immobilitzat material així com el moviment de cadascuna d’aquestes

partides en els exercicis 2021 i 2020 ha estat el següent:

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2021

En euros SALDO INICIAL ALTES I DOTACIONS SALDO FINAL

Cost

    Terrenys i construccions 2.733.906 - 2.733.906
    Instal·lacions tècniques i  
    altre immobilitzat material 789.571 150.415 939.986

3.523.477 150.415 3.673.892

Amortització acumulada

    Construccions (667.663) (25.957) (693.620)
    Instal·lacions tècniques i  
    altre immobilitzat material (723.680) (28.431) (752.111) 

(1.391.343) (54.388) (1.445.731)

VALOR NET 2.132.134 96.027 2.228.161

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020

En euros SALDO INICIAL ALTES I DOTACIONS SALDO FINAL

Cost

    Terrenys i construccions 2.733.906 - 2.733.906
    Instal·lacions tècniques i  
    altre immobilitzat material 747.429 42.142 789.571

3.481.335 42.142 3.523.477

Amortització acumulada

    Construccions (641.706) (25.957) (667.663)
    Instal·lacions tècniques i  
    altre immobilitzat material (714.996) (8.684) (723.680) 

(1.356.702) (34.641) (1.391.343)

VALOR NET 2.124.633 7.501 2.132.134

NOTA 6 
IMMOBILITZAT MATERIAL
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A 31 de desembre de 2021 i 2020 el Col·legi té contractat un arrendament operatiu amb les quotes 

d’arrendament mínimes (segons contracte en vigor i sense tenir en compte increments per IPC) segons 

es detalla per als següents terminis:

En euros 31 DE DESEMBRE DE 2021 31 DE DESEMBRE DE 2020

Fotocopiadora

Fins un any 2.294 2.294
Entre un i cinc anys 4.590 6.884

VALOR NET 6.884 9.178

L’import satisfet per aquest arrendament operatiu en l’exercici 2021 i 2020 ha estat de 2.294 euros, en

ambdós exercicis.

Durant l’exercici 2021 s’han portat a terme una sèrie d’inversions a la seu del Col·legi per adaptar 

tecnològicament les seves instal·lacions a la possibilitat de desenvolupar la seva activitat d’actes i 

esdeveniments en format híbrid.

A 31 de desembre de 2021 i 2020 el valor de cost del terreny és d’1.395.097 euros i el de les construccions 

és d’1.338.809 euros.

A 31 de desembre de 2021 i 2020 l’apartat d’immobilitzat material inclou béns totalment amortitzats 

per import de 746.893 i 743.014 euros, respectivament.

El Col·legi segueix la política de contractar totes les pòlisses d’assegurança necessàries per donar 

cobertura als possibles riscos que poden afectar els elements de l’immobilitzat material que figuren en

balanç.

NOTA 7 
ARRENDAMENTS OPERATIUS
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Préstecs i partides a cobrar
 

 Inversions financeres a llarg termini
A 31 de desembre de 2021, dins de l’epígraf inversions financeres a llarg termini, es recull una impo-

sició a termini fix, de nominal 300.000 euros remunerat al 0,01 per cent i venciment 18 de desembre 

de 2023. A 31 de desembre de 2020, dins d’aquest epígraf es recullen dues imposicions a termini fix, 

una de nominal 300.000 euros remunerat al 0,01 per cent i venciment 18 de desembre de 2023, que 

correspon a la mateixa imposició que ens trobem a l’any 2021, i una altra de nominal 100.000 euros 

remunerat al 0 per cent i venciment 19 de juliol de 2022. S’ha de tenir present la situació actual de 

mercat amb tipus d’interès negatius.

Préstecs i partides a cobrar

En la categoria de préstecs i partides a cobrar es recullen els deutors comercials i altres comptes a 

cobrar i les inversions financeres a curt termini.

 Deutors comercials i altres comptes a cobrar
A 31 de desembre de 2021 i 2020 l’import d’aquest epígraf sense considerar altres crèdits amb les

administracions públiques és de 186.739 i 254.509 euros, respectivament.

 

Durant l’exercici 2021 i 2020, la correcció valorativa realitzada pel deteriorament dels saldos de clients 

per vendes i prestacions de serveis ha sigut de 958 i 4.986 euros, respectivament, que figuren enregis-

trades en l’epígraf de pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 

del compte de resultats.

 Inversions financeres a curt termini
A 31 de desembre de 2021, dins de l’epígraf inversions financeres a curt termini, es recull una imposició 

a termini fix, de nominal 100.000 euros no remunerat i venciment 19 de juliol de 2022.

Les inversions financeres, tant a curt com a llarg termini, han generat durant els exercicis 2021 i 2020 

ingressos financers per import de 30 i 216 euros, respectivament, que figuren enregistrats en l’epígraf 

d’ingressos financers del compte de resultats.

NOTA 8 
ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

NOTA 9 
ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI
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En aquest epígraf del balanç s’inclou la disponibilitat líquida de caixa i els saldos a favor del Col·legi en 

comptes corrents bancaris. A 31 de desembre de 2021 i 2020 l’import d’aquest epígraf és d’1.160.842 

i 1.036.674 euros, respectivament.

NOTA 10 
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

El Fons Social a 31 de desembre de 2021 i 2020 és de 3.422.620 i 3.410.148 euros, respectivament, i

recull el superàvit net generat pel Col·legi des de la seva constitució fins a la data de referència.

NOTA 11 
FONS SOCIAL

Correspon a l’import estimat, sobre la base d’informació històrica dels segells venuts en l’exercici, que

s’estima es canviaran en l’exercici següent. El seu moviment en l’exercici 2021 i 2020 ha estat el següent:

En euros 2021 2020

Saldo inicial 61.050 23.600

Dotació 107.400 61.050

Aplicació (61.050) (23.600)

SALDO FINAL 107.400 61.050

NOTA 12 
PROVISIONS
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A la data de tancament dels exercicis 2021 i 2020, la composició per categories dels passius financers, 

sense considerar les remuneracions pendents de pagament al personal i els deutes amb administra-

cions públiques, és la següent:

En euros

Classes
 
Categories

Proveïdors i  
creditors

Acomptes  
d’usuaris

Comptes a  
pagar a l’ICJCE

Dèbits i partides a pagar TOTAL

31 de desembre de 2021 116.066 75.750 121.801 313.617

31 de desembre de 2020 88.435 70.122 96.270 254.827

El saldo de l’epígraf acomptes d’usuaris correspon a la part del Màster Universitari en Auditoria de

Comptes i Comptabilitat que es meritarà durant l’exercici següent.

NOTA 13
PASSIUS FINANCERS
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Els saldos amb les administracions públiques a la data de tancament dels exercicis finalitzats el 31 de 

desembre de 2021 i 2020 són els següents:

En euros 31 DE DESEMBRE DE 2021 31 DE DESEMBRE DE 2020

Deutors Creditors Deutors Creditors

Hisenda Pública deutora per IS 47 - 41 -

Hisenda Pública creditora per IVA - 6.226 - 17.044

Hisenda Pública creditora per IRPF - 46.690 - 47.317

Organismes de la Seguretat Social Creditors - 10.989 - 12.307

TOTAL 47 63.905 41 76.668

D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que 

les declaracions presentades no hagin estat verificades per l’Agència tributària o hagi transcorregut 

el termini de prescripció de quatre anys.

El Col·legi té pendent de comprovació tots els impostos als quals es troba subjecte per als quatre 

darrers exercicis des de la data de liquidació.

Els serveis que presta el Col·legi estan exempts de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en la part corres-

ponent a les quotes dels seus membres i a les activitats docents, per la qual cosa les quotes de l’IVA 

suportades estan subjectes al règim de “regla de prorrata” i, per tant, la part de quotes no deduïbles 

es consideren despesa o inversió de l’exercici, si s’escau. El percentatge definitiu de prorrata per als 

exercicis 2021 i 2020 han estat d’un 62 i 68 per cent, respectivament.

El Col·legi, per la seva naturalesa de col·legi professional, es troba inclòs dintre de les entitats parcial-

ment exemptes de l’impost sobre societats, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 de la Llei 27/2014 

de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

Segons estableix l’apartat 2 de l’article 110 de l’esmentada Llei, l’exempció no abasta els rendiments 

obtinguts per l’exercici d’explotació econòmica, ni a les rendes derivades del patrimoni, ni a les rendes 

obtingudes de transmissions patrimonials diferents a les declarades específicament exemptes pel 

mateix article.

NOTA 14 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
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La conciliació de l’import net d’ingressos i despeses dels exercicis 2021 i 2020 i la base imposable de 

l’impost sobre societats és la següent:

En euros EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

Resultat de l’exercici abans d’impostos 40.043 12.472

Diferències permanents 3.555 4.785

Despeses acumulades exemptes 317.139 247.986

Ingressos acumulats exempts (379.429) (292.690)

BASE IMPOSABLE – RESULTAT FISCAL (18.692) (27.447)

Tipus de gravamen 25% 25%

QUOTA ÍNTEGRA - -

Deduccions - -

DESPESA DE L’EXERCICI - -

Retencions i pagaments a compte  (6) (41)

IMPORT A (COBRAR)/PAGAR AL TANCAMENT DE L’EXERCICI (6) (41)

Les bases imposables negatives pendents de compensar són les següents:

En euros EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

ANY DE GENERACIÓ

2021 18.692 -

2020 27.447 27.447

2019 69.322 69.322

2018 66.014 66.014

2017 1.267 1.267

2016 89.682 89.682

2015 65.878 65.878

2014 25.081 25.081

TOTAL 363.383 344.691
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Atenent al règim fiscal aplicable no es reconeix un actiu per impost diferit corresponent a les bases 

imposables negatives pendents de compensar al tancament de l’exercici 2021 i 2020.

El detall per anys de les deduccions pendents de compensar, corresponents a donacions a organit-

zacions no lucratives, és el següent:

ANY  
D’ORIGEN

PERÍODE IMPOSITIU 
LÍMIT D’APLICACIÓ

31 DE DESEMBRE  
DE 2021

31 DE DESEMBRE  
DE 2020

Pendent d’aplicar Pendent d’aplicar

2012 2022 1.622 1.622

2013 2023 1.622 1.622

2014 2024 1.559 1.559

2015 2025 1.533 1.533

2016 2026 1.478 1.478

2017 2027 1.470 1.470

2018 2028 1.181 1.181

2019 2029 1.216 1.216

2020 2030 1.255 1.255

2021 2031 1.244 -

TOTAL 14.180 12.936

Les deduccions per donacions a organitzacions no lucratives corresponen al 35 per cent de la donació

–que es calcula aplicant un 0,7 per cent dels ingressos per rebuts i segells un cop deduïda l’aportació 

a l’ICJCE– que anualment el Col·legi efectua a una organització no lucrativa.
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A) Ingressos per les activitats
La distribució de l’import net del volum de negoci corresponent a les activitats ordinàries, per categories

d’activitats corresponents als exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2021 i 2020 és la següent:

En euros EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

Vendes de publicacions i material de protocol 874 1.017

Quotes variables 1.378.182 1.410.086

Quotes ordinàries 379.429 292.691

Formació 481.214 400.965

Esdeveniments 34.350 32.275

TOTAL 2.274.049 2.137.034

Els ingressos per vendes de publicacions i material de protocol recull principalment, els derivats de 

la venda de llibres que resulten d’interès per als nostres col·legiats, així com material de protocol que 

el Col·legi posa a disposició dels seus membres.

Les quotes variables recullen les vendes dels segells distintius que els nostres col·legiats han d’estampar

en les seves actuacions professionals.

Les quotes ordinàries recullen els ingressos de les quotes de pertinença al Col·legi. Es facturen semestral-

ment i l’import depèn de la categoria de col·legiació (exercent, exercent per compte aliè i no exercent).

Tal com s’indica a la Nota 2e, el Consell Directiu va aprovar una bonificació del 50% en la quota del 

segon semestre de 2020, d’aquí la reducció d’ingressos en aquest epígraf respecte a l’exercici 2021.

Els ingressos per formació recullen els ingressos dels cursos organitzats pel Col·legi. La formació va 

dirigida tant als nostres col·legiats, ajudants de despatxos i firmes d’auditoria i auditors en general, 

així com a persones interessades en accedir a la professió i en adquirir coneixements amb un alt nivell 

d’especialització. S’organitzen tant cursos específics com programes de màster en col·laboració amb 

universitats. També s’organitzen cursos d’accés al Registre oficial d’auditors de comptes (ROAC) en 

els anys que, com el 2021, es convoquen les proves d’accés.

Els ingressos corresponents als cursos la duració dels quals està entre dos exercicis econòmics es perio-

difiquen en funció de la durada del curs o dels crèdits formatius impartits en cadascun dels períodes. Dins 

de l’epígraf periodificacions a curt termini de l’actiu del balanç es recullen tant els ingressos de cursos 

meritats durant l’any en curs i que es facturaran durant l’any següent, així com les despeses anticipades. 

El saldo d’aquest epígraf al tancament de l’exercici 2021 i 2020 és de 79 i 4.579 euros, respectivament.

NOTA 15 
INGRESSOS I DESPESES
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Segons s’indica a la Nota 2e, l’Escola d’Auditoria va oferir als nostres col·legiats la possibilitat de fer 

formació virtual gratuïta durant el període declarat d’estat d’alarma, és a dir, durant els mesos de 

març a juny de 2020.

Els ingressos per esdeveniments corresponen als propis de jornades i congressos que organitza el

Col·legi.

B) Aprovisionaments
L’epígraf consum de mercaderies corresponent als exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2021 i 2020

presenta la següent composició:

En euros EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

CONSUM DE MERCADERIES

Compres 4.753 3.063

Variació d’existències (1.023) (807)

TOTAL 3.730 2.256

C) Altres ingressos de les activitats
Dins d’aquest epígraf es recullen principalment els ingressos procedents de patrocinis d’esdeveniments, 

lloguers d’espais i prestacions de serveis a l’Arc Mediterrani d’Auditors del qual el Col·legi en forma part.

 

D) Despeses de personal
El detall de les despeses de personal classificades per àrees, sense tenir en compte altres despeses 

socials, és el següent:

 

En euros EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

Administració 312.486 300.785

Escola d’auditoria 168.685 172.833

Àrea tècnica 271.978 271.978

TOTAL 753.149 745.596

Les càrregues socials, incloses en les despeses de personal, corresponen en la seva totalitat, a la 

Seguretat Social a càrrec del Col·legi.

L’epígraf del balanç remuneracions pendents de pagament al personal recull, principalment, la part 

meritada de les pagues extraordinàries que encara no s’han pagat. El 31 de desembre de 2021 i 2020 

el saldo d’aquest epígraf és de 48.892 i 31.248 euros, respectivament.
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Les tasques del Col·legi amb relació a la conservació del medi ambient corresponen a l’aplicació de 

criteris d’estalvi d’energia, al tractament i reciclatge de residus que es generen i a la posada en fun-

cionament de sistemes de regulació energètica i impacte mediambiental. Tret del cost de les hores 

de dedicació del personal assignat a aquesta tasca, durant l’exercici 2021 i 2020 no s’han incorregut 

en despeses significatives.

NOTA 16 
MEDI AMBIENT
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El detall de les operacions realitzades durant els exercicis 2021 i 2020 amb l’ICJCE és el següent:

En euros EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

Ingressos Despeses Ingressos Despeses

Aportació econòmica del Col·legi - 860.196 - 826.667

Càrrecs de l’ICJCE al Col·legi - 7.958 - 201

Càrrecs del Col·legi a l’ICJCE 17.276 - 16.496 -

TOTAL 17.276 868.154 16.496 826.868

El Col·legi està vinculat per relacions institucionals i econòmiques amb l’ICJCE i mitjançant acords 

assolits entre ambdues corporacions, el Col·legi col·labora econòmicament al manteniment de l’ICJCE 

aportant un percentatge dels seus ingressos per quotes variables i ordinàries.

Dins dels “Càrrecs de l’ICJCE al Col·legi” s’inclouen, en l’exercici 2021, serveis de gestió de la platafor-

ma educativa de l’ICJCE per aquells cursos que organitza, als quals s’inscriuen membres del Col·legi. 

També s’inclouen en l’exercici 2021 materials del curs d’accés al Registre oficial d’auditors de comptes 

(ROAC) que va tenir lloc en aquest exercici.

Dins dels “Càrrecs del Col·legi a l’ICJCE” s’inclouen, en l’exercici 2021 i 2020, quotes ordinàries, cursos

de formació i el patrocini de l’esdeveniment Fòrum de l’Auditor.

A 31 de desembre de 2021 i 2020 l’import de l’epígraf compte a pagar a l’Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España és de 121.801 i 96.270 euros, respectivament.

Estatutàriament la direcció del Col·legi l’exerceix el Consell Directiu. La Direcció General executa les 

polítiques i estratègies aprovades pel Consell Directiu.

Els membres del Consell Directiu, o les seves firmes, paguen les quotes anuals, segells, formació, etc., 

que els hi són carregats amb les mateixes condicions que a la resta de membres del Col·legi.

D’altra banda, els membres del Consell Directiu tampoc reben cap tipus de retribució, ni se’ls ha con-

cedit avançaments o crèdits de cap tipus. El Col·legi tampoc té contractada cap obligació en matèria 

de pensions o de pagament de primes d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals 

del Consell Directiu.

NOTA 17 
OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
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NOTA 18 
INFORMACIÓ DIVERSA

A) Personal
El nombre mig de persones empleades en el curs de l’exercici, distribuït per categories és el següent:

NOMBRE MIG D’EMPLEATS

EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

Director general 1 1
Caps de departament 3 3
Tècnics 3 3
Administratius 6 6

TOTAL 13 13

A la data de tancament la distribució per sexes dels membres del Consell Directiu i delegats i del 

personal del Col·legi és la següent:

31 DE DESEMBRE DE 2021 31 DE DESEMBRE DE 2020

Homes Dones Homes Dones

Consell Directiu i delegats 10 4 10 4
Director general 1 - 1 -
Caps de departament 1 2 1 2
Tècnics 2 1 2 1
Administratius 1 4 1 5

TOTAL 15 11 15 12

B) Honoraris dels auditors
Els honoraris corresponents a l’auditoria dels 

comptes anuals de l’exercici 2021 i 2020 ascen-

deixen a 6.624 i 6.500 euros, respectivament. Les 

auditories del Col·legi es contracten conjuntament 

amb l’ICJCE. Els auditors dels comptes no han 

prestat cap altre servei al Col·legi.

C) Codi de Conducta
Segons el que estableix la disposició addicional 

tercera de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de 

mesures de reforma del sistema financer, sota el 

títol de “restriccions relatives a les inversions finan-

ceres temporals d’entitats sense ànim de lucre”, el 

Col·legi, a l’hora de seleccionar les seves inversions 

financeres temporals, valora en tots els casos la 

seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixen les 

diferents alternatives d’inversió, vigilant sempre 

que es produeixi l’equilibri necessari entre aquests 

tres principis, atenent a les condicions del mercat 

en el moment de la seva contractació. S’evita la 

realització d’operacions que responguin a un ús 

merament especulatiu dels recursos financers.

 

D) Gestió del risc
El Col·legi disposa de procediments i sistemes 

per garantir que els riscos més rellevants siguin 

identificats, avaluats i gestionats, mantenint una 

adequada segregació a nivell operatiu de la ges-

tió. Els òrgans de govern analitzen, discuteixen i 

aproven els pressupostos, les inversions i el seu 

finançament, l’evolució de l’exercici i els seus fu-

turs impactes pressupostaris, en el marc de les 

atribucions respectives previstes en els Estatuts.
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La liquidació del pressupost que el Consell Directiu presenta per a la seva aprovació a l’Assemblea 

General és la següent:

En euros PRESSUPOST REALITZAT DESVIACIÓ

1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS     2.083.068     2.274.049 190.981 
Vendes 1.800 874 (926)

Prestacions de serveis 2.081.268 2.273.175 191.907

2. APROVISIONAMENTS  (5.200)  (3.730)  1.470 
Consum de mercaderies (5.200) (3.730) 1.470

3. ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS 52.850  52.681  (169) 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 52.850 52.681 (169)

4. DESPESES DE PERSONAL      (736.340)      (757.578)  (21.238) 
Sous, salaris i assimilats (590.340) (620.952) (30.612)

Càrregues socials (134.000) (132.197) 1.803

Altres despeses socials (12.000) (4.429) 7.571

5. ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ   (1.334.654)   (1.464.834)   (130.180) 
a) Aportació a l’ICJCE  (814.209)  (860.196) (45.987)

b) Serveis exteriors  (376.845)  (453.607)  (76.762)
b.1) Arrendaments i cànons  (53.500) (75.502) (22.002)

b.2) Reparació i conservació (41.345) (62.919) (21.574)

b.3) Serveis de professionals independents (212.500) (231.386) (18.886)

b.4) Transports (3.000) (7.510) (4.510)

b.5) Primes d’assegurances (7.000) (8.312) (1.312)

b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques (5.600) (7.006) (1.406)

b.7) Subministraments (32.400) (36.886) (4.486)

b.8) Altres serveis (21.500) (24.086) (2.586)

c) Despeses corporatives (113.200) (122.961) (9.761)

c.1) Revista i publicacions (10.500) (4.448) 6.052

c.2) Congressos, reunions i despeses  de representació (65.700) (62.794) 2.906

c.3) Despeses per pertinença  a associacions (11.500) (11.696) (196)

c.4) Altres despeses corporatives (25.500) (44.023) (18.523)

d) Tributs (27.000) (27.112) (112)

e) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
    operacions de les activitats 

(3.400) (958) 2.442

6. AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT (59.724) (60.575) (851) 
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 0 40.013 40.013

7. INGRESSOS FINANCERS 0 30 30 
De valors negociables i altres instruments financers en tercers 0 30 30

D’empreses del grup i associades 0 0 0
De tercers 0 30 30

RESULTAT FINANCER 0 30 30

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0 40.043 40.043

Impost sobre beneficis - - -

RESULTAT DE L’EXERCICI 0 40.043 40.043

NOTA 19 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021
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Les variacions més rellevants respecte al pressupost es troben en la partida d’ingressos per prestacions 

de serveis, on tant les quotes variables com els ingressos de l’Escola d’Auditoria han experimentat un 

increment respecte al pressupost, en el primer cas per un augment en el nombre d’actuacions i en el 

segon cas derivat d’un increment de l’activitat de l’Escola d’Auditoria respecte a l’escenari que es va 

preveure per l’exercici 2021.

En l’apartat de despeses hi ha hagut una desviació en les partides de sous, salaris i assimilats, arren-

daments i cànons, reparació i conservació, serveis de professionals independents i altres despeses 

corporatives. Respecte a sous, salaris i assimilats la desviació és deguda a la retribució variable que té 

el personal en funció del compliment d’objectius. En el cas d’arrendaments i cànons, és deguda a un 

increment del cànon universitari associat al Màster d’Auditoria motivat per un increment en el número 

d’alumnes matriculats en comparació amb la previsió que es va fer per a l’exercici 2021. Durant l’any 

2021 s’han realitzat diverses reparacions a la seu del Col·legi que han originat aquesta desviació en la 

partida de reparació i conservació. Respecte als serveis de professionals independents la desviació 

respecte al pressupost és deguda a un increment dels serveis informàtics i serveis d’assessorament 

jurídic. Finalment, les altres despeses corporatives s’han vist incrementades per diversos estudis que 

s’han realitzat al Col·legi i per la creació de diversos elements corporatius que s’utilitzen en els diferents 

actes que desenvolupa el Col·legi.

El President

Antoni Gómez Valverde
La Tresorera

Dolors Poch Vilaplana

Barcelona, 15 de febrer de 2022

No s’han produït fets significatius després del tancament de l’exercici 2021 i fins avui que alterin o

modifiquin la informació adjunta.

NOTA 20 
FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
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Sor Eulàlia d’Anzizu, 41 

08034 Barcelona 

Tel. 93 280 31 00 

Fax. 93 252 15 01 

www.auditorscensors.com


