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1. OBJECTIUS
D’acord amb l’encàrrec de la Direcció i de la Junta del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya, hem procedit a la revisió de la
comptabilitat del Col·legi corresponent al període que transcorre entre
l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. Aquesta obtenció
periòdica d’informació comptable, econòmica i financera, li haurien de
permetre controlar i gestionar adequadament la seva activitat. El present
informe sorgeix d’aquesta revisió.
2. METODOLOGIA I BASES DE PRESENTACIÓ
S’ha compilat la informació i documentació necessàries per a la revisió
comptable del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, com també les
dades addicionals per a l’anàlisi i revisió d’alguns processos administratius.
La revisió i anàlisi de la documentació s’ha dut a terme a les instal·lacions
de l’entitat i a les nostres pròpies instal·lacions i s’ha estat en contacte
continuat amb les persones responsables de l’administració i gestió de
l’activitat de l’entitat.
La comptabilització de les operacions pròpies de l’activitat del Col·legi és
realitzada per personal extern al col·legi , en aquest cas el nostre despatx
professional, que és qui registra els apunts comptables a partir de la
documentació facilitada per l’entitat.
Els estats financers adjunts han estat obtinguts dels registres comptables
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, i es presenten d’acord amb
els principis de comptabilitat i normes de valoració establerts al Pla
General de Comptabilitat aprovat l’any 2007.
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3. TREBALL REALITZAT
El nostre treball ha consistit en:
- Revisar i verificar la comptabilitat del període objecte d’aquest informe.
- Revisar els documents de suport que justifiquen les operacions
comptabilitzades.
- Verificar la conciliació d’efectiu de caixa.
- Revisar els documents bancaris i fer-ne les conciliacions bancàries.
- Revisar les declaracions fiscals del període.
- Conciliar els saldos comptables amb declaracions tributàries i de
Seguretat Social.
- Verificar el compliment i correcta adequació a la normativa comptable
vigent, per part del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
- Elaborar els estats financers.
- Liquidar el pressupost de l’any anterior.
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4. ESTATS FINANCERS A 31 DE DESEMBRE DE 2021
BALANÇ DE SITUACIÓ
*** A C T I U***
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

% Var.

5.848,16

8.011,00

-27,00%

2.155,94

3.716,55

-41,99%

680,05

1.282,28

-46,97%

3.012,17

3.012,17

0,00%

44.120,44

67.174,48

-34,32%

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

2.605,10

5.487,81

-52,53%

1. Clients per vendes i prestacions de serveis

2.605,10

5.392,66

-51,69%

V. Inversions financeres llarg termini
B) ACTIU CORRENT

3. Altres deutors (subvencions)

0,00

0,00

3. Altres deutors (Hisenda Publica)

0,00

95,15

-100,00%

41.515,34

61.686,67

-32,70%

49.968,60

75.185,48

-33,54%

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

46.737,89

68.254,97

-31,52%

VII. Tresoreria
TOTAL ACTIVO (A+ B)
*** P A T R I M O N I N E T

I P A S S I U ***

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

46.737,89

68.254,97

-31,52%

III. Reserves

78.231,52

78.231,52

0,00%

V. Resultat d'exercicis anteriors
VII. Resultat de l'exercici
B) PASSIU NO CORRENT
C) PASSIU CORRENT
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar

-9.976,55

-12.951,07 %

-21.517,08

2.974,52

0,00

0,00

3.230,71

6.930,51

-823,38%
-53,38%

3.230,71

6.930,51

-53,38%

-1.536,88

772,24

-299,02%

2. Hisenda pública creditora

2.587,67

3.985,76

-35,08%

2. Organismes seguretat social creditora

2.179,92

2.172,51

0,34%

49.968,60

75.185,48

-33,54%

2. Creditors

TOTAL PATRIMONI NET Y PASSIU (A + B + C)
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COMPTE DE RESULTATS

1. Prestació de serveis
5. Altres ingressos (subvencions)

EXERCICI 2020

EXERCICI 2020

% Var.

139.340,23

163.293,90

-14,67%

0,00

16.000,00

-100,00%

6. Despeses de personal

-95.372,80

-89.519,23

6,54%

7. Altres despeses d'explotació

-63.321,67

-83.634,96

-24,29%

-2.162,84

-3.153,87

-31,42%

0,00

0,00

-21.517,08

2.985,84

0,00

0,00

15. Despeses financeres

0,00

-11,32

-100,00%

B) RESULTAT FINANCER

0,00

-11,32

-100,00%

-21.517,08

2.974,52

-823,38%

8. Amortització de l'immobilitzat
13. Altres resultats
A) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
20. Impost sobre beneficis
D) RESULTAT DE L,EXERCICI

0,00

0,00

-21.517,08

2.974,52

-820,64%

-823,38%

5. ANÀLISI DEL BALANÇ I DEL COMPTE DE RESULTATS
Com a resultat de la revisió i anàlisi de la documentació i informació
comentada en el punt anterior, podem destacar els aspectes següents:

BALANÇ
ACTIU NO CORRENT
Aquest apartat inclou els elements d'immobilitzat, les fiances i les
inversions a llarg termini.
Durant l’any 2021 no s’ha incrementat l’import de l’immobilitzat intangible
ni immobilitzat tangible, degut a que no s’han fet inversions. La disminució
del import global, s’explica per les amortitzacions que s’han practicat
sobre elements comprats en exercicis anteriors.
Inversions financeres a llarg termini: inclou l'import de la fiança pel lloguer
de l'espai on està ubicada la nova seu del Col·legi, al carrer Casp, 130,
despatx 2. També inclou una inversió de 2.517,17 € en el projecte “Viure
del aire del cel”, que tracta de generar energia eòlica. El projecte
6
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consisteix en la instal·lació d’un aerogenerador de 2,35 MW al municipi
de Pujalt (l'Alta Anoia), de propietat compartida entre la ciutadania que
voluntàriament aporti el capital. El COAMB, amb aquesta inversió del
2.017, va adquirir voluntàriament 4 participacions d’aquest projecte. A
l’any 2020 es va produïr un retorn de la inversió que inicialment era de
2800€.

ACTIU CORRENT
En aquest epígraf, les partides incloses són les de deutors (clients per
serveis prestats, usuaris, col·legiats), hisenda deutora per impostos,
inversions financeres i tresoreria.
En els anys anteriors el moviment d’aquests comptes, sobretot la
determinació del total de col-legiats que resultan impagats, s’ha fet amb
un criteri de que la recuperabilitat de les quotes retornades pels collegitats fos de la meitat dels impagaments. Vista la baixa (gairebé nul·la)
recuperabilitat dels dos darrers anys, es considera un criteri més prudent
(principi comptable de prudència), donar de baixa del resultat de l’any
la totalitat dels impagaments que es donen en l’exercici, per tal
reconèixer des del primer moment les possibles pèrdues que provoquen
les baixes de col-legiats. Es porta a terme per el personal del col-legi, una
actualització periòdica, dels registres auxiliars a la comptabilitat relatius al
control del cobrament de les quotes, les devolucions i les baixes de
col·legiació, així com la generació de justificants bancaris de cada
remesa emesa, per tal de tenir una informació veraç i real que es
reflectida comptablement.
Com a resultat d'aquesta anàlisi, hem pogut proposar els assentaments
necessaris per reflectir comptablement aquests conceptes d'acord amb
el seu origen i la seva classificació.
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Com ja es va esmentar en ocasions anteriors, pel que fa a la informació
a facilitar a l'empresa externa que registra els apunts comptables, en
relació amb les devolucions, cal que se li especifiquin aquelles que
comporten la baixa de col·legiació, aquelles que es corresponen a
devolucions procedents d'anys anteriors i que es consideren incobrables
definitivament, les que són devolucions incobrables del mateix exercici,
etc., per tal que es doni el diferent tractament comptable en cada cas.
La nova plataforma de gestió ha de permetre millorar al col·legi la
identificació en qualsevol moment dels cobraments pendents dels
col·legiats.
Per tant, la recomanació és que al tancament de l'exercici es comprovin
les remeses generades, les devolucions pendents de cobrar i que es
determini si comporten la baixa de col·legiació (pèrdua definitiva), si es
consideren una pèrdua probable però no certa (dotació a la provisió) o
si hi ha prou elements objectius que permetin considerar que es cobraran
properament i que, per tant, no s’imputaran a pèrdues.
Amb la revisió dels saldos de deutors s'ha verificat la composició i l'origen
dels saldos existents i s'han proposat els ajustaments comptables oportuns.
El saldo final de clients, 2605,10 euros, es una xifra inferior a l’any anterior,
suma de tots els import pendents de pagament.
En la tresoreria es reflecteix el saldo de l’efectiu de caixa i dels 3 comptes
corrents que el Col·legi té al Banc de Sabadell, al Banc Triodos i a la Caixa
Enginyers a 31-12-2021. El saldo total es de 41.515,34 euros.
El saldo comptable de caixa es correspon amb el saldo indicat en el
document Excel auxiliar en què es registren les operacions d’efectiu.
Malgrat que per part de la direcció de l’entitat se’ns ha informat que es
compta l’efectiu i que a final de l’exercici el saldo real coincideix amb el
saldo comptable, prèvia regularització. Es recomana l’elaboració d’un
arqueig de caixa periòdic i la confecció d’un document escrit que en
deixi constància, amb les signatures de qui el fa i d’una altra persona que
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en faci la supervisió. Sempre es recomanable, el mínim ús de l’efectiu, fent
de l’ utilització de mitjans bancaris el mitjà principal.
Pel que fa als saldos comptables de bancs, els hem verificat amb els
saldos dels extractes bancaris, amb total concordança amb els extractes
dels bancs. La suma de les xifres de tresoreria, representen una davallada
del

32,7% respecte l’any anterior, xifra que bàsicament explica la

disminució de l’actiu del col-legi, xifrat en un 33,54%.
PATRIMONI NET
El patrimoni net del Col·legi està format pels seus Fons propis, que inclouen
les reserves generades pels resultats procedents dels anys anteriors i pels
resultats de l’exercici actual.
Cal esmentar que l’entitat, en aquest any 2021, ha tornat a presentar
pèrdues comptables, per raons que detallarem mes endavant, per un
total de 21.517,08€.
Amb el reconeixement d’aquest resultat, els fons propis es fan més petits
en un 31,52 %.
PASSIU CORRENT
En el passiu corrent hi ha les partides de creditors per compres o serveis
rebuts i les administracions públiques creditores per impostos pendents de
pagar.
S’ha comprovat que el saldo d’aquesta partida a 31-12-21 fa referència
a factures que es paguen a inicis de l’any següent, moment en què es
cancel·len els saldos d’aquests comptes. El saldo pendent es inferior en
un 53,38% a l’any anterior en què s’hi van reflectir factures pendents de
rebre i que han estat cancel·lades durant el 2021. L’efecte de la
pandèmia, pot explicar aquest alentiment i disminució en actes i
despeses que s’han pogut reduir.
Hem comprovat que el saldo reflectit en la partida d’administracions
públiques i organismes de la Seguretat Social és coincident amb la xifra

9

INFORME COL-LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA
EXERCICI 2021
informada en les declaracions tributàries i la reflectida en el rebut de
Seguretat Social pagat el mes de gener de 2022, respectivament.
La disminució del passiu corrent respecte l’exercici anterior, es degut a
que aquest any hi ha hagut menys deutes amb creditors per serveis
rebuts, mentre que la partida d’Hisenda Pública creditora ha tingut un
decrement per el menor import d’iva a liquidar, mentre que la seguretat
social ha quedat pràcticament igual a l’exercici anterior. Cal dir que
resten per recuperar pagament del lloguer fets en l’anterior seu, que fan
que el signe dels creditors sigui negatiu o a cobrar.

COMPTE DE RESULTATS
Hem comprovat la comptabilització dels ingressos procedents de les
quotes de col·legiats, com també la correcta comptabilització dels
ingressos procedents de la prestació de serveis a tercers i en concepte
de formació.
També hem verificat l'adequada imputació de les despeses necessàries
per a la realització de l'activitat, amb un detall prou adequat per tenir
una informació d’utilitat per la gestió del Col·legi.
El compte de resultats reflecteix una disminució dels ingressos per
prestació de serveis respecte de l’any anterior d’un 14,7%. Aquesta
disminució s’explica principalment per uns decrements del ingressos per
formació, explicable per l’assumpció de la gerència de la persona
encarregada bàsicament a l’obtenció d’aquest tipus d’ingrés al col-legi.
L’activitat de formació s’ha vist disminuïda en 22.230€, que explica també
les pèrdues de l’exercici respecte l’anterior. Les quotes dels col·legiats,
han estat bastant estables, amb una petita davallada compensada pels
ingressos de quota de entrada, i per tant, els ingressos per aquesta rama
romanen estables. En els serveis a tercers, la xifra ha tingut un increment
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respecte l’exercici passat, xifra que reflecteix el servei d’assegurança que
dona el col·legi, essent una partida de “servei” que dona poc marge al
compte de resultats. A l’exercici 2021, la partida d’altres ingressos s’ha vist
molt reduïda i queda en 300€, ja que l’any no ha estat propici per la
captació de patrocinis ni ajuts i s’ha acabat el lloguer que es feia a la
delegació del col·legi de geògrafs, partida que desapareix amb el canvi
de seu social. Aquest exercici no s’ha obtingut cap subvenció (l’any
passat es varen obtenir 16000 de l’Ajuntament de Barcelona).
La gran partida d’ingressos són les quotes de col·legiats, que han vist molt
incrementat el seu pes sobre el total d’ingressos en relació amb l’any
anterior (77,5% el 2021 i 61,3% el 2020), mentre la formació ha passat de
representar el 20% a ser la meitat, el 10% en el 2021.
Els dos anys en que el Col·legi i tota la societat ha tingut que conviure
amb la pandèmia, han fet que molt esforços i accions que anys abans es
podien aconseguir, ara siguin de molt mes difícil materialització. La
disminució de la partida de formació es pot explicar per la “ralentització”
de totes les activitats, que influeix definitivament en aquelles activitats
que necessiten d’una dinàmica normalitzada per tal de ser assolides.
L’oferta de formació és la segona font d’ingressos del Col·legi pel que fa
a volum i també pel que fa a l’estratègia de l’entitat, que aposta per
incrementar el nombre de cursos a oferir i és un dels reclams bàsics per a
la col·legiació. Com ja s’ha comentat, els ingressos per formació han
tingut una important davallada respecte l’any anterior, però s’espera que
la formació online, ajudi a consolidar el model desitjat.
Les despeses totals s’han reduït un 7,9% (13.977,07 euros) respecte de
l’any anterior. Aquesta disminució es pot explicar bàsicament en tres
partides, que son les despeses de formació (al haver menys cursos hi ha
hagut menys despeses de ponents) amb una disminució de 2281€ , la
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partida d’actes i activitats, que pràcticament no te moviment i baixa
3163€ i la més important, la despesa que suposa la regularització del iva
de la entitat, que aquest any es menor degut a la menor activitat i per
tant, menys iva (disminució de 5604€). La partida de personal ha tingut un
increment del 7%, provocat per l’increment de la cotització de la
seguretat social, al no tenir personal de baixa com va passar al 2020.
Les grans partides de despeses del COAMB són les de personal
(representa aquest any el 58% s/total), les relacionades directament amb
la formació (4,8% s/total), les de serveis professionals (5,35%) que inclou
contractació de professionals necessaris per l’obtenció de subvencions i
els serveis de fiscalitat i auditoria, el serveis de OP Team per ampliar l’abast
comunicatiu del Col·legi (7,27%), i les relatives al iva perdut per la prorrata
(4,25% s/ total). Les despeses de lloguer, s’han reduït considerablement a
la nova seu, i son el 3,63% de les despeses (però no generen cap ingrés
addicional). Les despeses de l’assegurança pagada i que després es un
servei pels col·legiats que s’hi volen acollir, representa un 6,06% de les
despeses.
A efectes comparatius amb l'exercici anterior de les partides de despeses
segons la seva naturalesa, les partides que destaquen per la seva variació
en valors absoluts són les despeses d’explotació (disminució del 24,68%,
import de 14.279,77€) i les despeses de tributs (bàsicament la prorrata,
disminució del 44,55% i 5.604,11€ ) les despeses dels cursos de formació
(disminució del 22,50% respecte a l’any anterior). També han baixat la
partida d’amortitzacions de l’immobilitzat en un 31%, degut a que alguns
elements ja estan amortitzats en la seva totalitat.

Les partides de

despeses que han tingut un increment, han estat la de despeses de
personal (un 6,54% mes que l’any anterior) i la partida de provisions i
incobrabilitat,

que aquest any s’ha optat per un criteri de major

prudència en el reconeixement dels possibles morosos i la partida ha
representat 4.901,70€ que son aquells impagats de final d’any dels que
dotem el 100%.
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A l’exercici 2021 la despesa generada per prorrata ha estat de 6.946,64
euros, un 22,17% inferior a l’ exercici anterior, amb la línia de disminució
de despeses amb iva, bàsicament despeses d’explotació. Cal recordar
que, la prorrata és aquella part de les quotes d’IVA suportat que el
Col·legi, per la seva condició, no es pot deduir en les declaracions
trimestrals d’IVA. Aquesta condició ve donada perquè el COAMB obté
ingressos que generen IVA i altres que no en generen, com la formació i
les quotes, i sols es podrà deduir IVA suportat en la mateixa proporció que
els seus ingressos generen IVA (IVA meritat). Els darrers anys cada vegada
es facturen menys coses amb iva. Per tant, la prorrata, aquella part que
no es pot deduir de l'IVA suportat queda reconeguda com a despesa al
compte d'explotació de l'entitat, fet que contribueix al control d’aquesta
despesa. En l’exercici 2021 el percentatge de prorrata ha baixat fins al
2%.

El resultat total de l’exercici ha estat negatiu en 21.517,08 euros, pèrdues
que cal reduir per tal d’assegurar la continuïtat de l’activitat del col·legi.
Les reduccions de la despesa total, de gairebé un 9%, han fet que el
ingressos hagin caigut en major mesura, més d’un 22%. Cal mirar de
recuperar ingressos de formació, ajustar les despeses en la mesura que
sigui possible, per tal de recuperar la fiabilitat en l’activitat econòmica del
col·legi. Entenem que les circumstàncies tan especials dels exercicis 20 i
21, hagin provocat aquest desajust econòmic sobre el que ja s’està
treballant.
A continuació, es mostra el detall dels ingressos i despeses de l’exercici
amb les dades comparatives de l’any anterior i les variacions:
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2021

2020

DIFERENCIA

%

INGRESSOS
QUOT ES
FORMACIO
SERVEIS A T ERCERS
VISAT S
ALT RES
SUBVENCIONS
FINANCERS

139.340,23
112.939,00
14.464,14
11.164,09
283,00
490,00
0,00

179.293,90
112.586,00
36.694,62
9.494,10
795,47
3.723,71
16.000,00

-39.953,67
353,00
-22.230,48
1.669,99
-512,47
-3.233,71
-16.000,00

-22,28%
0,31%
-60,58%
17,59%
-64,42%
-86,84%
-100,00%

DESPESES
PERSONAL
FORMACIO
EXPLOT ACIO
FINANCERES
T RIBUT S I T AXES
AMORT IT ZACIO
PROVISIONS/INCOBRABLES

160.857,31
95.372,80
7.855,07
43.590,32
0,00
6.974,58
2.162,84
4.901,70

176.319,38
89.519,23
10.136,18
57.870,09
11,32
12.578,69
3.153,87
3.050,00

-15.462,07
5.853,57
-2.281,11
-14.279,77
-11,32
-5.604,11
-991,03
1.851,70

-8,77%
6,54%
-22,50%
-24,68%
-100,00%
-44,55%
-31,42%
60,71%

RESULTATS ABANS IMPOSTOS

-21.517,08

2.974,52

-24.491,60

-823,38%

6. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021
REAL ANY PRESSUPOST DIFERENCIA DIFERENCIA

2021

2021

EUROS

%

INGRESSOS
QUOTES
FORMACIO
ALTRES SERVEIS
SUBVENCIONS
ALTRES

139.340,23
112.939,00
14.464,14
11.447,09
0,00
490

162.140,00
112.000,00
30.000,00
11.340,00
2.500,00
6.300,00

-22.799,77
939,00
-15.535,86
107,09
-2.500,00
-5.810,00

-14,06%
0,84%
-51,79%
0,94%
-100,00%
-92,22%

DESPESES
PERSONAL
FORMACIO
EXPLOTACIO
FINANCERES
TRIBUTS I TAXES
AMORTITZACIO
PROVISIONS/INCOBRABLES

160.857,31
95.372,80
7.855,07
43.590,32
0,00
6.974,58
2.162,84
4.901,70

164.076,00
94.806,00
9.000,00
45.770,00
0,00
10.000,00
2.500,00
2.000,00

-3.218,69
566,80
-1.144,93
-2.179,68
0,00
-3.025,42
-337,16
2.901,70

-1,96%
0,60%
-12,72%
-4,76%
-30,25%
-13,49%
145,09%

RESULTATS ABANS IMPOSTOS

-21.517,08

-1.936,00

-19.581,08

1011,42%
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NOTES GENERALS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021
•

• Disminució del 14,06% dels ingressos sobre el previst (22.799,77

euros en valors absoluts).
•

• Disminució del 1,96% de les despeses sobre el previst (3.218,69

euros en termes absoluts).
Ingressos
•

• Els ingressos procedents de les quotes de col·legiats i d’entrada

s’ajusten pràcticament a la xifra pressupostada.
•

• Els ingressos procedents de formació han tingut una important

desviació a la baixa de 15.535,66 euros, respecte de les previsions.
•

• Els ingressos reconeguts com altres serveis (assegurances,

peritatge, publicitat, patrocini i altres), s’ajusten i superen el pressupostat
en menys d’un 1%.
•

• Les partides de subvencions i altres, han quedat pràcticament a

0, amb un dèficit global respecte el pressupostat de 8.310€.
Despeses
•

• Personal. Desviació d’un 0,60% respecte la previsió de despeses

del personal.
•

• Formació. Es una partida que ha baixat respecte el pressupost,

amb una desviació a la baixa del 22,50%, reducció en els costos que en
capítol de reducció d’ingressos ha estat encara més important.
•

• Les despeses d’explotació, que inclouen despeses diverses com

arrendaments, serveis de professionals, mobilitat, assegurances, actes i
activitats de representació del Col·legi, subministraments, material
d’oficina i altres, han estat 14.279,77€ per sota del pressupostat, amb una
desviació del 24,68% a la baixa. Malgrat aquesta contenció de les
despeses, els resultats de l’exercici han estat força negatius.
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•

• La desviació reflectida en despeses per altres tributs es refereix a

la prorrata de l'IVA, principalment. Aquesta partida ha estat inferior al
pressupostat en 5.604,11 euros (44,55%).
•

• L’ amortització ha tingut una desviació de 991,03 euros negatius,

per que alguns elements de l’immobilitzat ja estan totalment amortitzats.
•

• Pel que fa a les despeses per provisions i pèrdues incobrables, la

desviació ha estat negativa: la despesa real d’aquesta partida queda un
60,71% per sobre la previsió feta (1.851 euros de més), per l’adopció d’un
criteri de major prudència amb els impagats.

7. CONCLUSIONS ECONÒMIQUES I FINANCERES 2021
✓ L’ entitat té encara un fons de maniobra positiu en 40.889,73€ euros,
essent un indicador d’estabilitat i liquiditat del Col·legi, malgrat les
pèrdues del 2021.
✓ El cash flow (flux de caixa) el trobem per la suma de benefici i
amortitzacions, i aquest any te caire negatiu amb un import de 19.354,24€
i clarament s’ha vist reflectit en la disminució del saldo d’efectiu als
comptes de l’entitat .
✓ El resultat del exercici 2021 ha estat de pèrdues per un total de
21.517,08 euros. Aquesta pèrdua, implica que no es meritarà impost sobre
societats, s’acumula i podrà compensar beneficis d’exercicis propers.
✓ Els ingressos del COAMB han estat de 139.340,23 euros, un 28,67% per
sota de l’any anterior. Els ingressos per quotes de col·legiació i quota
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d’entrada s’han mantingut i pujat 353,00 euros (0,003%), mentre els
ingressos per formació han tingut un decrement de 22.230,48€.
✓ Les depeses de l’exercici 2021 han estat de 160.857,31 euros, un 8,77%
xifra inferior a l’any anterior. Aquesta disminució de despeses es pot
explicar per la contenció de despeses ja explicada, i concentrada en
despeses d’explotació.
✓ Les despeses totals, amb el descens del 8,77%, en front als ingressos,
que baixen un 28,67%, donen lloc a les pèrdues de l’exercici de
21.517,08€.
✓ Aquesta pèrdua es pot explicar en gran part per les circumstàncies
excepcionals que s’han viscut en els anys 2020 i 2021, amb tancaments,
aturament de l’activitat i les seves conseqüències en els resultats de gran
part dels agents econòmics de la societat. Les mesures governamentals
han tractat de pal·liar part d’aquests efectes, fins i tot adoptant mesures
excepcionals de caràcter mercantil, per tal que les empreses hagin pogut
continuar i assegurar la viabilitat. Han estat exercicis extraordinaris i com
a tal cal entendre aquestes pèrdues. Esperem que el 2022 es pugui
recuperar resultats amb una certa estabilitat ja normalitzada.
✓ El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, tot i haver passat un any
dolent, mostra una situació econòmica i financera equilibrada, gracies
als fons propis generats en exercicis anteriors.
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ANNEX I: ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST ECONÒMIC 2022

INGRESSOS
QUOT ES
FORMACIO
ALT RES SERVEIS
SUBVENCIONS
DESPESES
PERSONAL
FORMACIO
EXPLOT ACIO
T RIBUT S I T AXES
AMORT IT ZACIO
PROVISIONS/INCOBRABLES
FINANCERS
RESULTATS ABANS IMPOSTOS
AMORT IT ZACIO
ADQUISICIONS IMMOBILIT ZAT
CASH FLOW POSITIU

REAL 2021

2022

139.340,23
112.939,00
14.464,14
11.937,09
0,00

157.000,00
115.200,00
25.000,00
13.300,00
3.500,00

160.857,31
95.372,80
7.855,07
43.590,32
6.974,58
2.162,84
4.901,70
0
-21.517,08

DIFERENCIA

%

-17.659,77
-2.261,00
-10.535,86
-1.362,91
-3.500,00

12,67%
2,00%
72,84%
11,42%
#¡DIV/0!

158.710,00
96.300,00
7.500,00
39.910,00
9.000,00
2.500,00
3.500,00

2.147,31
-927,20
355,07
3.680,32
-2.025,42
-337,16
1.401,70

-1,33%
0,97%
-4,52%
-8,44%
29,04%
15,59%
-28,60%

-1.710,00
2.500,00
500,00
290,00

-19.807,08

-1158,31%

Ingressos
Es preveu un increment del 12.67% en els ingressos, especialment degut a
la recuperació de la rama de formació i s’espera tornar a obtenir
subvencions.
▪ Quotes associats. Es fa una previsió d’import similar al resultat del 2021.
Es preveu mantenir el mateix nombre d’associats així com captar-ne de
nous. No es preveu cap variació en el preu de les quotes del COAMB.
▪ Formació. Es preveu per l’exercici 2022 uns ingressos d’aquesta activitat,
recuperant fites anteriors al període pandèmic. S’espera una recuperació
de l’activitat formativa i s’han pressupostat ingressos per 25000€.
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▪ Altres serveis. Aquesta partida es pressuposta amb 13.300 euros. Les
partides d’ingressos que la componen són: Visats, serveis a tercers,
publicitat i patrocinis, assessorament a tercers i altres.
▪ Subvencions. Es preveu l’obtenció de subvencions per un import de
3500€.
Despeses
Es preveu una disminució del 1,33% en les despeses.
▪ Personal. Es preveu un increment del 0,97%, xifra pràcticament sense
creixement.
▪ Formació. Es preveu un import inferior al de l’any anterior en un 4,52%;
aquesta partida compren els honoraris dels professors necessaris per a la
realització de cursos de formació. Aquesta despesa s’ha vist reduïda en
els anys 2020 i 2021, gràcies a poder prescindir de presencia física, amb
el conseqüent estalvi.
▪ Despeses d'explotació. Es preveuen inferiors a la xifra real obtinguda el
2021 en un 8,44 %, seguint la dinàmica instaurada al col·legi de reducció
de despeses.
▪ Altres tributs. Per a l’exercici 2022 s’ha pressupostat aquesta partida en
9.000 euros.
▪ Amortització. Es pressuposten 2500 euros d’amortització. Aquesta
previsió s’ha fet segons l’immobilitzat que disposa l’entitat a 31.12.21
pendent d’amortitzar i amb les altes previstes al 2022.
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▪ Provisions i pèrdues incobrables. Es preveu un saldo de 3.500 euros en
aquesta partida, inferior en un 28,60% respecte al 2021, ja que es confia
que hi hagi un nou retorn a la normalitat, amb una major recuperabilitat
dels impagats.
El COAMB presenta un pressupost 2022 equilibrat i ajustat a la seva
activitat prevista.
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