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INFORME D' AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS ABREUJATS 

A l'Assemblea General del COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

1 

Hem auditat els comptes anuals abreujats del COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA, que 
comprenen el balan1y abreujat a 31 de desembre de 2016, el compte de pérdues i guanys abreujat, 
l'estat de canvis en el patrimoni net i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat en 
aquesta data. 

Responsabilitat deis administradors en relació amb els comptes anuals 

Els administradors són els responsables de formular els comptes anuals abreujats adjunts. de 
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats del 
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica a la nota 2 de la memoria adjunta i del 
control intern que considerin necessari per permetre la preparació deis comptes anuals lliures 
d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

Responsabilitat del auditor 

La nostra responsabilitat es expressar una opinió sobre els comptes anuals abreujats adjunts 
basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat qmb la normativa 
reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els 
requeriments d'ética, així com que planifiquem i executem !'auditoria amb la fi d'obtenir una 
seguretat raonable de que les comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix de l'aplicaci6 de procediments per obten ir evidéncia d'auditoria sobre els 
imports i la informacíó revelada en els comptes anuals. Els procedíments seleccionats depenen del 
judíci de !'auditor, inclosa la valoraci6 deis riscos d'incorreccíó material en els comptes anuals, 
deguda a frau o error. Al efectuar aquestes valoracions del risc, !'auditor té en compte el control 
intern rellevant per la formulació per part de l'entitat deis comptes anuals, amb l'objectíu de 
dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no 
amb la finalítat d'expressar una opinió sobre l'efícacía del control intern de l'entitat. Una auditoria 
també inclou l'avaluació de l'adequació de les politiques comptables aplicades i de la raonabílitat 
de les estimacions comptables realitzades per la dírecció, així com l'avaluació de la presentació 
deis comptes anuals preses en el seu conjunt. 

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient 
adequada perla nostra opíníó d'auditoria. 
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Opinió 

En la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrímoní i de la sítuació financera del CoL ·LEGI DE 
FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA a 31 de desembre de 2016, aíxí com deis seus resultats i fluxos 
d'efectíu corresponents al exercici anual finalítzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació í, en particular, amb els princípís í críterís 
comptables contínguts en el mateix. 

/ 
Per Anger 
Soci -Audit 

10 de Mar~ de 2017 

CoHegi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PROAUDIT, S.L.P. 

Any 2017 Nllm. 20/17/03459 
COPIA 

Informe d'auditoria de comptes subJKte 
a la notmkliva d'auditoria de <omptes 

espanyola o Internacional 
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CoMegi de Fisioterapeutes II de Catalunya 

Balan~os Abreujats corresponents al 31 de desembre de 2016 i 2015 

ACTIU 

ACTIU NO CORRetfT 

lm m obilitzat intangible 

lmmobilitzat material 

lnversions financeres a llarg termlnl 

ACTIU CORRENT 

Exlstencies 

Deutors comercial i altres comptes a cobrar 

Oients per ventes i prestacions de serveis. 

Deutors varis 

Altres crédits arm les Adrrinistracions FIJbliques 

lnversions Financeres a curt termini 

Periodificacions a curt te rm lnl 

Bectiu i altres actius liquids equivalents 

TOTAL ACTIU 

Notes 

5 

6 

7 

7 

11 

7 

8 

31/12/2016 31/12/2015 

448.832,95 751.582,82 

15.046,78 17.868,40 

370.984,08 392.334,12 

62.802,09 341.380,30 

1.078.852,23 541.847,18 

19.418,36 24.515,80 

19.537,34 24.538,28 
6.355,75 13.524,24 

10.029,72 10.029,72 

3.151,87 984,32 

580.312,58 455.420,58 

27.996,59 3.639,86 

431.587,36 33.732,66 

1.527 .685, 18 1.293.430,00 

Les Notes 1 a la 13 descrites a la Memoria abreujada adjunta formen part integrant del Balan~ de sítuació al 31 de desembre del 2016 • 

• 

r 

EIDega 

Manel Dot ngo i Corchos 
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CoHegi de Fisioterapeutes m de Catalunya 

Balant;os Abreujats corresponent al 31 de desembre de 2016 i 2015 

PATRIMONI NET I PASSIU 

PATRIMONI NET 

FONSPROPIS 

Reserves 

Resultat d'exercicls anterlors 

Resultat del Exercici 

PASSIU CORRENT 

Deutes acurttermini 

Deutes an1l enrnats de credit 

Altres passius 

Creditors comerclals i altres comptes a pagar 
Provei:tors 

Altres creditors 

Personal 

Altres deutes an1l les Adrrinistracions Públiques 

Bestretes a clients 

Perio.dlficacions a curt termini 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

Notes 

9 

9 

3 

10 

10 

11 

31112/2016 3111212015 

1.278.822,85 1.028.826,74 

1.278.822,85 1.028.826,74 

580.484,60 533.632,04 

413.720,67 413.720,67 

284.617,58 81.474,03 

248.862,33 264.603,26 

189,63 457,43 

189,63 457,43 

248.082,14 263.775,83 

31 .908,84 31.637,80 

139.276,21 155.517,69 

15.225,28 14.240.09 

44.924,84 45.998,25 

16.746,97 16.382,00 

590,56 370,00 

1.527.685,18 1.293.430,00 

Les Notes 1 a la 13 descrites a la Memoria abreujada adjunta formen part integrant del Balan~ de situació al 31 de desembre del 2016 

• 

·' 

1 

1 
rer del 2017 

EIDega 

Gabriel Liesa Vivancos 



CoHegi de Fisioterapeutes m de Catalunya 

Compte de perdues i Guanys Abreujades corresponent als exercicis 2016 i 2015 

COMPTEDEPERDI.ES I GUANYS 

lm port net de la xifra de negocis 

Aprovisionam ents 

Altres ingresos d'explotació 

Despeses de personal 

Altres des peses d'explotació 

Amortització del immobilitzat 

Resultat per baixes d'immobilitzat 

Altres resultats 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

lngressos financers 

Despeses financeres 

1RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 

lmpost sobre beneficis 

RESULTA T DEL EXERCICI 

Notes 

12 

12 

12 

5,6 

3 

2016 2015 

1.696.042,82 1.628.476,99 

(193.130,55) ( 188.603,04) 

11.478,00 10.200,00 

(589.677,56) (658.116,65) 

(630.736,95) (607.460,52) 

( 34.491,43) (114.343,83) 

. 
8.544,72 6.343,03 

268.029,05 76.495,98 

16.588,53 4.979,64 
(1,59) 

16.588,53 4.978,05 

284.617,58 81.474,03 

284.617,58 81.474,03 

Les Notes 1 a la 13 descrites a la Memoria abreujada adjunta formen part integrant al compte de Perdues i Guanys al 31 de desembre del 
2016. 

• 

Gabriel Uesa Vivancos 
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CoHegi de Fisioterapeutes ti de Catalunya 

Memoria Abreujada corresponent al exercici anual tancat el 31 de desembre de 2016 

1. COHSTITUCIÓ, REGIM LEGAL I ACTIVITATS 

El COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUHYA (d'ara endavant "el CoHegi") va ser constitu"it, 
amb durada indefinida, el 30 de man;: de 1990. Es regeix per la Llei 7 /2006, de 31 de maig, de 
l'exercici de professions titulades i deis col-legis professionals, del Parlament de Catalunya. La seu 
social actual és- al carrer Segle XX, número 78, de la ciutat de Barcelona. 

El seu objecte social, d'acord amb el que estableixen els seus estatuts, consisteix a "dotar els 
fisioterapeutes d'una institució de defensa i representació deis seus interessos que, a més, 
contribueixi a proveir la població amb una assistencia sanitaria progressivament millor''. L'ambit 
territorial del CoHegi és tot Catalunya. 

Els fins essencials del Col·legi són els que disposen les lleis, especialment: 

• L'ordenació i la custodia de l'exercici professional de la Fisioterapia, segons les normes i els 
principis de deguda aplicació. 

• la representació i defensa dels interessos generals deis fisioterapeutes i de la fisioterapia, 
particularment en les seves relacions amb l'Administració i amb les institucions sanitaries. 

• Vetllar perque la fisioterapia constitueixi un mitja adequat per a la millora de l'atenció a la 
salut dels ciutadans. 

• Promoure i estendre la integració de la fisioterapia en !'estructura sanitaria. 

b) · Fonts de financ;ament 

Segons els estatuts, constitueixen els recursos del Col-legi: 

• De tipus ordinari: 

a) 
b) 
e) 
d) 

Les quotes i els drets d'incorporació fixats per la Junta de Govern. 
Les quotes periodiques que fixi la Junta. 
Els drets i taxes que eventualment fixi la Junta pels serveis coHegials. 
Els redits i rendiments resultants del patrimoni del CoHegi. 

• De tipus extraordinari: 

a) Les derrames o aportacions extraordinaries aprovades per l'Assemblea. 

• 

b) Les donacions, subvencions i atribucions gratui'tes o condicionades que rebi el CoHegi i 
accepti la Junta. 

c) En general, els increments patrimonials legítimament adquirits. 

c) Organs de govern 

Els Órgans de govern, administració i representació del CoHegi són els següents: 

• L'Assemblea General, que és l'organ sobira del CoHegi. Esta integrada per tots els col-legiats 
degudament incorporats al Col·legi que no estiguin afectes a una sanció que els impedeixi 
l'exercici d'aquest dret. 

Formulat el 28 /oe febrer de 2017 

El Deg' 1 

·J 
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Col-legi de Fisioterapeutes m de Catalunya 

• La Junta de Govern, que té encomanada la direcció i administració del Col·legi, i és l'órgan 
executiu. Actuatment esta integrada pel dega, la vicedegana, el secretan, la vicesecretaria, el 
tresorer i sis vocals. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Els comptes anuals s'han preparat d'acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat 
pel Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, així com ambla resta de la legislació mercantil 
vigent. 

Les xifres incloses als comptes anuals abreujats, estan expressades amb euros. 

2. 1 lrnatge fidel 

Els comptes anuals abreujats s'han preparat amb base als registres auxiliars de 
comptabilitat del CoHegi, havent aplicat les disposicions legals vigents amb materia comptable 
amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni de la situació financera i deis resultats 
del CoHegi. 

2.2 Aspectes crítics de la valoració i estimadons de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals abreujats requereixen la realització per part de la 
Direcció del CoHegi determinades estimacions comptables i la consideració de determinats 
elements de judici. Aquests s'avaluen continuament i es fonamenten en l'experiencia historica i 
altres factors, incloent Les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la 
data de formulació deis presents comptes anuals abreujats, qualsevol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconeixent 
l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys abreujats de 
l'exercici en qüestió. 

2.3 Comparació de la informació 
• 

No existeixen causes que impedeixin la comparació de les comptes anuals abreujades de 
l'exercici ambles del precedent. 

·' 

1brer de 2017 

Manel 



CoHegi de Fisioterapeutes m de Catalunya 1 1 

3. EXCEDEHT DE L'EXERCICI 

El Consell directiu proposara a la Junta General Ordinaria l'aprovació de la distribució de 
l'excedent que s'indica a continuació: 

(Euros) 2016 2015 
Base de repartiment 

Saldo del compte de perdues i guan~ 284.617,58 81.474,03 

284.617,58 81.474,03 

Aplicació 
Resultats d'exercicis anteriors 284.617,58 81.474,03 

284.617,58 81.474,03 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Els criteris comptables aplicats en relació ambles diferents partides són els següents: 

a) lmmobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es troba valorat pel seu preu d'adquisició minorat per l'amortització 
acumulada i, si procedís per les perdues estimades que resultessin de comparar el valor net 
comptable amb el seu import recuperable. 

• Propietat industrial: Figuren valorades pel seu cost d'adquisició minorat per l'amortització 
acumulada. Aquests actius s'amortitzen linealment dins el termíni de cinc anys des de la . 
seva posada en funcionament. 

• Aplicacions informatiques: Figuren valorades pel seu cost d'adquisició minorat per 
l'amortització acumulada. Aquests actius s'amortitzen linealment dins el termini de tres 
anys des de la seva posada en funcionament. 

b) lmmobilitzat material 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es troben valorats segons el seu preu d'adquisició, 
el qual inclou les despeses addicionals necessaries per posar-los en condicions de funcionament 
minórat per l'amortització acumulada i, si procedís, per les perdues estimades que resultessi.n de 
comparar el valor net comptable amb el seu import recuperable. · 

Les reparacions i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de perdues i 
guanys. Els costos d'ampliació o millora que afavoreixen una major durada i a noves utilitats del 
bé en el procés productiu, són capitalitzades com a major valor d'aquest. 

(\ 

Fom,ulat r 28_ J febra, de 2017 

E1Dega ~\J; . 

Manol Do,g.<ehos 
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CoHegi de Fisioterapeutes II de Catalunya · 
1 ¿ 

La dotació anual a l'amortització es calcula per el metode lineal d'acord ambla vida útil estimada 
dels diferents béns: 

Construccions 

lnstal·lacions tecniques 
Altres instal·lacions 
Mobiliari i equips d'oficina 
Equips d'informatica 

ANYS 
50 
10 

10 
10 

4 

e) lnstruments financers 

EIDega 

1. Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius 
financers i passius finoncers 

De forma general, en el batane; adjunt es classifiquen com a corrents els actius i 
passius amb venciment igual o inferior a l'any, i coma no corrents si els seu venciment 
supera l'esmentat període. 

Actius financers 

• lnversions mantingudes fins al vendment: 

lnclou els valors representatius de deutes amb una data de venciment fixada 
amb cobros de quantia determinada o determinable, que es negocien amb un 
mercat actiu i pels quals el CoHegi té la intenció efectiva i la capacitat 
financera de conservar-los fins el venciment. 

Amb el seu reconeixement inicial al batane; es registren pel seu valor raonable, 
que excepte evidencia contraria, es el preu de ta transacció, que equival al • 
valor raonable de la contraprestació lliurada més les despeses de transacció 
que li siguin directament atribuibles. 

Oesprés del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoren al 
seu cost amortitza. 

• Préstecs i partides a cobrar: Els préstecs i partides a cobrar són actius 
financers no derivats amb cobraments fixos o determinables que no cot itzen 
en un mercat actiu. Es traben valorats a cost amortitzat. S'inclouen dins 
d'aquesta categoría els següents: 

o Diposits i fiances realitzats 

o Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

/ ~ - ~ ~------. 
. 

~ G b .~, L. v· , a ne 1esa 1vancos 
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CoHegi de Fisiotetapeutes m de Catalunya 

Passius financers 

• Préstecs i partides a pagar: es distingeixen entre debits per operacions 
comercials i no comercials. Es valoren pel seu cost amortitzat. S'inclouen sota 
aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa: 

o Deutes amb entitats de credit: 

o Creditors comercials i altres comptes a pagar: corresponen als saldos de 
creditors per prestacions de serveis. 

o Altres partides 

2. Deteriorament de valor deis actius financers 

Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessaries per 
deteriorament de valor si existeix evidencia objectiva d'aquests. 

Es considera que existeix deteriorament quan hi ha dubtes raonables sobre la 
recuperabilitat en quanties i venciments dels imports. Com a criteri general, la 
correcció del valor en llibres per deteriorament s'efectua amb carrec al compte de 
perdues i guanys de l'exercici en que et deteriorament es posa de manifest. 

Els deutors comercials i altres comptes a cobrar són objecte de correcció valorativa 
després d'analitzar cada cas de forma individualitzada. 

3. Criteris emprats peral registre de la baixa d'actius financers i passius financers 

Col.legi registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els drets 
contractuals. 

La baixa d'un passiu financer es reconeixera quan l'obligació s'hagi extingit. 

4. Criteris emprats en la determinació deis ingressos ; despeses 1'rovinents de les 
diferents categories d'instruments financers: 

Tant els ingressos d'actius financers com les despeses financeres, quan no són objecte 
de capitalització com a major cost de l'immobilitzat associat, són reconeguts al 
compte de perdues i guanys atenent al seu meritament com a ingressos i despeses, 
respectivament. 

d) Subvencions, donacions ; llegats ·' 

Les subvencions de capital així com les subvencions d'explotació es comptabilitzen com a 
pendents de rebre en el moment en que són concedides. 

En el cas de subvencions de capital, la imputació al resultat de l'exercici es produeix en 
funció de l'amortització dels béns d'inversió objecte de l'esmentada subvenció, un cop 
aquesta ha estat certificada. 

Formulat el 28 de febrer de 2017 

E1Dega 

rt:hos 

\. J 
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Les subvencions d'explotació es registren com a ingrés en l' exercici en el que són 
certificades i, per tant, es poden considerar com a definitives, ja que no sempre les 
subvencions concedides coincideixen amb les definitivament cobrades. 

e) /mpostos sobre beneficis 

El CoHegi esta exempt de l'lmpost sobre Societats pel que fa als resultats obtinguts 
relacionats amb la seva finalitat especifica. No estan, en canvi, exempts d'aquest impost els 
rendiments del capital, els rendiments que pugin provenir d'explotacions economiques i de la 
cessió d'ús del seu patrimoni, ni els increments de patrimoni que s'obtinguin dels béns no 
afectes al seu objecte social o finalitat especifica, els quals ·si presenten signe positiu- són 
gravats a un tipus impositiu del 25%. 

f) lngressos i despeses 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació , rebuda o per rebre 
menys devolucions, rebaixes, descomptes i el impost sobre el valor afegit. 

Col.legi reconeix els ingressos quan el import dels mateixos es pot valorar amb fiabilitat, i 
els costos ja incorreguts en la prestació, així com els costos que queden per incórrer fins a 
completar-la poden ser valorats amb fiabilitat i el grau de realització de la transacció pot 
ser valorat amb fiabilitat. 

Les despeses es reconeixen en fundó del criteri de meritament. 

5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

El moviment de l'immobilitzat intangible durant l'exercici 2016 i del precedent ha estat 
segons es detalla a continuació: 

(!:uros) 

Cost 

Propietat Industrial 

Aplicacíons inforrrátiques 

Antícips per l'mrobilitzat 

Arrortizacíó acurrulada 

Propietat Industrial 
Aplicacions inforrrátiques 

¡Valor net com ptable 

Formu!at el 28 e febrer de 2017 

El Dega 

Saldo 
01/01/16 

9.607,33 

Altes i 
dotacions 

Saldo 
31/12/16 

9.607,33 

165.175,14 14.210,24 199.385,38 

14.210,24 (14.210,24) 

206.992,71 206.992,71 

8.284,54 655,94 8.940,46 
182.839,77 2.165,68 ·105.005,45 

191.124,31 2.621 ,62 193.945,93 

17.868,40 15.046,78 

• 

·' 
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(Euros) 

Cost 

A'opietat Industrial 

Aplicacions inforrmtiques 
Anticips per l'imrobilitzat 

Arrortizació acumulada 

A'opietat Industrial 
Aplicacions inforrmtiques 

¡valor net com ptable 

Saldo 
01/01/15 

9.607,33 

185.175,14 

194.782,47 

7.628,60 
94.304,82 

101.933,42 

92.849,05 

Altes i 
dotacions 

14.210,24 

14.210,24 

655,94 
88.534,95 

89.190,89 

Saldo 
31/12/15 

9.607,33 

185.175,14 
14.210,24 

208.992,71 

8.284,54 
182.839,77 

191.124,31 

17.868,40 

1 S 

Al tancament deis exercicis, els elements de l'immobilitzat intangible que estan totalment 
amortitzats, es presenten amb el següent detall: 

(Euros) 

A'opietat lndustiral 

Aplicacions inforrmtiques 

31/12/2016 31/12/2015 

6.316,72 6.049,13 

178. 136,53 177 .54 7 ,28 

184.453,25 183.596,41 

• 
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6. IMMOBILITZAT MATERIAL 

El moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2016 i del exercici precedent ha 
estat segons es detalla a continuació: 

Altes 1 Baixes i 
(Euros) Saldo 01/01/16 dotacions regularitzacions Saldo 31/12116 

Cost 

Terrenys 100.099,56 100.099,56 

Construccions 321.727,47 321.727,47 

lnstal.lacions tecniques 372.501,35 372.501,35 

Utillatje 21.057,36 21.057,36 

Altres instal.lacions 14.142,69 834,90 14.977,59 

Mobiliari 106.176,95 6.972,26 113.149,21 

8:¡uips per procesos d'informació 68.822,78 2.512,61 (669,00) 70.666,39 

1.004.528, 16 10.319,77 (669,00) 1.014.178,93 

Arrortizació acurrulada 

Construccions 90.882,08 6.434,55 97.316,63 

nstal.lacions tecniques 348.364,73 8.660,09 357.024,82 

Utillatje 14.891,51 1.701,32 16.592,83 

Altres ínstal.lacions 13.373,61 400,14 13.773,75 

Mobiliari 92.114,56 3.800,84 95.915,40 

8:¡uips per procesos d'informació 52.567,55 10.672,87 (669,00) 62.571,42 

612.194,04 31 .669,81 (669,00) 643.194,85 

Valor net com ptable 392.334,12 370.984,08 

• 

·' 

8 de febrer de 201 7 
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Altes 1 Baixes i 

(Euros) Saldo 01/01/15 dotacions regularitzacions Saldo 31/12/15 

Cost 

Terrenys 100.099,56 0,00 100.099,56 

Construccions 321.727,47 º·ºº 321 .727,47 

lnstal.lacions tecniques 372.501 ,35 0,00 372.501 ,35 

Utillatje 20.337,13 999,00 (278,77) 21.057,36 

Altres instal.lacions 14.142,69 0,00 14.142,69 

Mobiliari 106.176,95 0,00 106.176,95 

Equips per procesos d'infomació 60.187,06 8.635,72 68.822.78 

995.172,21 9.634,72 (278,77) 1.004.528, 16 

Armrtizació acurrulada 

Construccions 84.447,53 6.434,55 90.882,08 

lnstal.lacions tecniques 345.752,06 2.612,67 348.364,73 

Utillatje 13.063,96 1.827,55 14.891 ,51 

Altres instal.lacions 12.386,06 987,55 13.373,61 

Mobiliari 88.604,34 3.510,22 92.114,56 

Equips per procesos d'inforrració 42.707,15 9.780,40 52.567,55 

587.041 ,10 25.152,94 612.194,04 

Valor net comptable 408.131,11 392.334,12 

Terrenys i construccions fa referencia al preu i als costos de compra de l'edifici que acull la 
seu del CoHegi. lnstaHacions tecniques inclou, principalment, les instaHacions d'aquesta seu. 

Al tancament deis exercicis 2016 i 2015, els comptes d'immobilitzat inclouen béns 
totalment amortitzats en ús amb el següent detall: 

(8.Jros) 31/12/2016 31/12/2015 

lnstal.lacions tecniques 327.345,25 323.766,22 

Utillatje 10.390,84 9.090,79 • 
Altres instal.lacions 13.177,71 8.900,96 

lVlobil iari 53.743,77 52.561 ,45 

Equips per procesos d'informació 31.768,37 31.768,37 

436.425,94 426.087,79 

6.1 Arrendaments operatius 
... 

El Col.legi té arrendada l'oficina de la seu a Girona i durant l'exercici 2016 ha arrendat un 
local al carrer Amílcar de Barcelona que el CoHegi utilitza com a magatzem. 

No existeixen pagaments futurs no cancelables al 31 de desembre de 2016 i 2015. 

de febrer de 2011 

/ 

/ /.-, 

/ {¡'~~~ 

~ 
B'ábriel Liesa Vivancos 
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7. ACTIUS FINANCERS 

La composició del actius financers al 31 de desembre de 2016 i del exercici precedent és la 
següent: 

(Euros) 

Actius financers a llarg terrrini 

Préstecs i partides a cobrar (l\bta 7.2) 

Actius financers a curt termini 

hversions mantingudes fins el 
vencimient (Nota 7.1) 

Prestecs i partidas a cobrar (11.bta 7.2) 

Crédlts, derlvats i altres 
31/12/2016 31/12/2015 

62.802,09 

62.802,09 

580.312,58 

19.537,34 

599.849,92 

662.652,01 

341.380,30 

341.380,30 

455.420,58 

24.538,28 

479.958,86 

821.339,16 

7. 1 lnversions mantingudes fins el venciment. 

El detall dels actius financers inclosos amb aquesta categoria al 31 de desembre de 2016 i 
2015, es la següent: 

(Euros) 31/12/2016 31/12/2015 

lmposicions a terrrini 580.000,00 455.000,00 
Fian,,;es constituides 312,58 420,58 

580.312,58 455.420,58 

7.2 Préstecs i partides a cobrar. • 
El detall dels actius financers inclosos amb aquesta categoría al 31 de desembre de 2016 i 

del exercici precedent es la següent: 

(Euros) 

rTl)osicions a llarg ternini 
Fiances 

Clienls per vendes i prestacions de serveis. 

Deutors varis 

Altres crédits arrb les Adninistracions AJbliques 

31/12/2016 

60.000,00 

2.802,09 

62.802,09 

6.355,75 

10.029,72 

3.151,87 

19.537,34 

82.339,43 

31/12/2015 

340.000,00 
·' 1.380,30 

341.380,30 

13.524,24 

10.029,72 

984,32 

24.538,28 

365.918,58 
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Correccions Valoratives 

(&Jros) 

Saldo inicial Provisió insolvéncies 

Aplicació deteriorarrent 

Perdues per deteriorament 

Saldo final Provisló lnsolvéncies 

31/12/2016 31/12/2015 

9.792,25 9.873,75 

(81 ,50) 

9.792,25 9.792,25 

8. EFECTIU I AL TRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 

1 9 

La composició d'aquest epígraf al 31 de desernbre de 2016 i del exercici precedent es la 
següent: 

(&Jros) 31/12/2016 31/12/2015 

Tresorería 

Gaixa 3.020,37 1.129,69 
Comptes corrents a la v ista 428.566,99 32.602,97 

431.587,36 33.732,66 

9. PATRIMONIO NETO- FONDOS PROPIOS 

El moviment deis Fons Propis en el exercici 2016 i del precedent ha estat el següent: 

Apllcació Lluita 
Distribució del contra 

resultat exercici l'intrusisme i Resultat del 
Saldo 01/01/16 anterior dignificacló exercici Saldo 31/12/16 

Reserves 533.632,04 81.474,03 ·34.621,47 580.484,60 
Rerranente 413.720,67 413.720,67 
Resulta! del exercici anterior 81.474,03 -81.474,03 0.00 
Resultat del exercici actual 284.617,58 284.617,58 
iTOTAL FONXIS PROPIOS 1.021.821,74 -34.621,47 284.817,58 1.271.122,ISJ 

Aplicació Lluita 
Distribució del contra 

res u ltat e xe rclci l'lntrusisme i Resultat del 
Saldo 01/01115 anterior dignificació exercicl Saldo 31112/15 

Reserves 291 .028,99 250.525,91 •7.922,86 533.632,04 
Rerranente 413.720,67 413.720,67 
Res uliat del exercici anterior 250.525,91 -250.525,91 
Resultat del exercici actual 81.474,03 81.474,03 

jTOTAL FONX>S PROPIOS 91511.275,17 81.474,03 1.021.828,74! 
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10. PASSIUS FINANCERS 

La composició dels passius financers al 31 de desembre de 2016 i del precedent es la 
següent: 

(Euros) Deutea am b e ntltas de crédit Derivats I altres Total 
31/12/2016 31112/2015 31112/2018 3111212015 31/12/2016 31/12/2015 

Passius fínancers a curt termini 

Oébtts i altres partidas a pagar 189,63 457,43 248.082,14 263.775,83 248.271,77 264.233,26 

189,63 457,43 248.082,14 263.775,83 248.271,77 264.233,26 

189,63 457,4l 248.082,14 263.775,83 248.271,77 264.233,26 

1 o. 1 Deutes amb entitats de credit 

El detall dels deutes amb entitats de credit és el següent: ¡Error! Vínculo no válido. 
Venciments a 31/12/16 LIMITS DISPOSAT HIPOTEQUES 1 

CREDITS VISA CREDITVISA PRESTEC 

Venciments de 2016 4.200,00 189,63 . 

Total deute al tancament de l'exercici 4.200,00 189,63 0,00 

Els únics saldos acreedors amb entitats de credit corresponen al disposat de targetes de credit. 

10.2 Derivats i al tres 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 

La composició d'aquest epígraf al 31 de desembre de 2016 i del precedentes la següent: 

(Euros) 

A'ovei1ors 

Altres creditors 

Personal 

Altres deutes arm les Administracions A'.lbliques 

Bestretes a Clients 

Formulat el r· de febrer de 2017 

EfDe ~ ,,. 

Mao I g ,go Comho, 

• 

31/12/2016 31/12/2015 

31.908,84 31.637,80 

139.276,21 155.517,69 

15.225,28 14.240,09 

44.924,84 45.998,25 

16.746,97 16.382,00 

248.082,14 263.775,83 
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10.3 lnformació sobre el període mig de pagament a proveYdors. Disposició addicional 
tercera de la llei 15/201 O, de 5 de julio! 

2016 2015 
Dies Dies 

1 Periode mig de pagament a prove·idors 

11. SITUACIÓ FISCAL 

El detall dels saldos amb administracions públiques a 31 de desembre de 2016 del 
precedent es la següent: 

ca.iros) 

Actius per il'Jl)ost corrent 

Altres crédits arrb Administracions Aíbliques 
Retencions 

Altres deutes arrb Administracions F\'.Jblques 

IR~ 

Seguritat Social 
WA 

31/12/2016 31/12/2015 

3.151 ,87 984,32 
3.151 ,87 984,32 

3.151,87 984,32 

44.924,84 45.998,25 

31.030,24 31.550,95 

10.772,86 10.796,25 

3.121,74 3.651.,05 

44.924,84 45.998,25 

L'Entitat esta exempta de l'lmpost sobre Societats per les seves activitats de caracter coHegials 
que figuren als Estatuts. Les activitats de caracter empresarial estan subjectes i no exemptes a dit 
impost i tributen al tipus reduYt del 25%. Queden oberts a inspecció tots aquells impostas als que · 
ha estat subjecte durant els darrers quatre anys. 

12. INGRESSOS I DESPESES 

· El detall dels aprovisionaments es el següent: 

(Euros) 

Aprovis ionarrients 

Col'Jl)res, netes de devolucions i 

qua/sevol descompte: 

Nacional 

Fo<1tlat .r
1
28 de febrer de 2017 

E1Dr ~' 1 , 

Man\ mi go Co<ehos 

31/12/2016 31/12/2015 

193.130,55 188.603,04 

193.130,55 188.603,04 

• 
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• les carregues socials de la partida de "despeses de personal" es desglossen de la següent 
forma: 

(Euros) 31/12/2016 31/12/2015 

Seguretat social 108.743,92 111.004,85 
Altres despeses socials 3.898,02 3.972,1B 

112.641,94 114.977,03 

· El detall d 'Al tres despeses d 'explotació es el següent: 

(Euros) 

Arrendaments i canons 

Reparacions i conservació 

Serveis professionals independents 

Transports 

A"imes d'asseguram;es 

Serveis Bancaris i similars 

F\iblicitat, propaganda i relacions publiques 

Subrrinistres 
Altres serveis 

Altres tributs 

31/1212016 

33.512,22 

74.993,11 

77.591,43 

257,12 

53.B70,32 

2.145,21 

62.107,87 

19.869,50 

290.517,78 
11.926,21 

Perdues per deteriorament de credits comercials incobrables 

Reversión deterioros 

12.329,84 

(8.383,66) 

630.736,95 

13. ALTRE INFORMACIÓ 

13. 1 Remuneracions a la Junta de Govern 

Concepte 

A:!tribucíoos Junta Govem per la seva activitat 

Fetribucions Junta Govem desplai;arrents 

A:!tribucions Junta Govern per G'ups de treball 

31/12/2016 31/12/2015 

76.010,13 71.218,96 

15.972,94 16.300,94 

37.4&:l,12 47.182,08 

129.463,19 134.701,98 

31112/2015 

20.560,17 

56.031,96 

85.671,00 

B27,20 

48.458,63 

2.618,32 

33.454.48 

28.03B,B6 

302.605,73 
11.896,75 

18.804,70 

(1.507,28) 

607.460,52 
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13.2 Estructura ~e personal 

Sec retari Junta 

Capd'Area 

Oficial 1a adm. 

Oficial 2a Adm 

Admnistratius 
,AUX. Adm._telef. 

Auxiliar comptable 
Netejadora 

nformatic 

Llicenciada 

Auxiliar 

Mitjana de persones treballadores 

durant el exercicl 2016 

Homes Dones Total 

o 
o 2 

o 1 

o 
o 3 

o 
o 
o 

o 
o 

4 11 

13.3 Honoraris auditoria. 

2 

1 
3 

2 

15 

Mitjana de persones treballadores 

durant el exerclcl 2015 

Homes Dones Total 

1 o 
o 2 

o 
o 

o 2 

o 1 

o 1 

o 
1 o 
o 

1 

4 10 

Els honoraris al auditor de comptes relacionats amb l' Auditoria del 2016 i del exercici 
precedent han estat : 

(Euros) 31112/2016 31/12/2015 

Honoraris d'auditoria 3.309,00 3.260,00 

3.309,00 3.260,00 

de febrer de 2017 
(' 

EIDeg 
/ 

23 

2 

2 

2 

14 

J ,,. 

Gábriel Liesa Vivancos 
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