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Una auditoria requereix I'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria
sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments
seleccionats depenen del judici de I'auditor, melosa la valoració deis riscos d'incorrecció
material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions
del risc, I'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de
I'entitat deis compte.s anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin
adequats en funció de les circurnstáncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió
sobre l'eficácia del control intern de I'entitat. Una auditoria també inclou I'avaluació de
I'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions
comptables realitzades per la direcció, així com I'avaluació de la presentació deis
comptes anuals presos en el seu conjunt.

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

Responsabilítat de l' auditor

La Junta Directiva es la responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma
que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera y deis resultats de
COL·LEGI OFICIAL D'ÓPTICS OPTOMETRISTES I ÓPTIQUES OPTOMETRISTES DE
CATALUNYA, de conformitat amb el marc normatiu d' ínformació financera aplicable a l'
entitat a Espanya, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, i del control
interno que consideren necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lIiures
d' incorrecció material, deguda a frau o error.

Responsabilitat de la Junta Directiva del Cotleqi en relació als ComptesAnuals

Hem auditat els comptes anuals adjunts de COL·LEGI OFICIAL D'ÓPTICS
OPTOMETRISTES I ÓPTIQUES OPTOMETRISTES DE CATALUNYA, que comprenen el
balanc de situació abreujat al 31 de desembre de 2014, el compte de pérdues i guanys
abreujat, el· l' estat de canvis en el patrimoni net abreujat i la memoria abreujada
corresponents a l' exercici finalitzat en aquesta data,

Informe sobre els Comptes Anuals

Als Membres de l'Assemblea General per encárrec de la Junta Directiva del COL·LEGI
OFICIAL D'ÓPTICS OPTOMETRISTES I ÓPTIQUES OPTOMETRISTES DE CATALUNYA
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Informe subjecte a la texa establerta
a I'article 44 del text refós de la

Llei d'auditoria de ccmptes. aprovat per
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Membre exercent:

COLLEG!
DE CENSORS jURATS
DECOMPTES
DE CATALUNYA

Signat.: Josep Suades Escaler
Soci - Auditor de Comptes

PLETA AUDITORES, S.L,P.

Barcelona, 3 de rnarc de 2015

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de COL·LEGI
OFICIAL O'ÓPTICS OPTOMETRISTES I ÓPTIQUES OPTOMETRISTES OE
CATALUNYA a 31 de desembre de 2014, així com deis seus resultats corresponents a
I'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris
comptables que hi estiguin continguts

Opinió

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió d'auditoria.
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PATRlMON NETI PASIU Notes a la 2.014 2.013
memoria

A) PATRlMON NET 948.981,14 987.175,31
A-1) FONSPROPIS 948.981,14 987.175,31

l. FONSPATRIMONIAL 9 979.075,47 979.075,47
V. RESULTATS D' EXERCICISANTERlORS 8.099,84 -20.397,83
VII. RESULTATDEL' EXs:tCICI -38.194,17 28.497,67

C) PASIUCORRENT 227.066,87 89.467,50

V. CREOITORSCOMERCIALSI ALTRESCOMPTES 10 227.066,87 89.467,50
A PAGAR

1. O"editorsvaris 181.845,62 55.546,95
2. Personal(remuneracionspendents de pagament 11.599,38 1.736,02
3. Passius per impostcorrent 0,00 1.410,12
4. Altres deutes arre les Administracions públiques 33.621,87 30.774,41

TOTAL PATRlMONINETI PASSIU 1.176.048,01 1.076.642,81

ACTIU Notes a la
2.014 2.013

memoria
A) ACTIU NOCORRENT 381.568,89 564.360,97

l. 1mmobilitzat Intangible 5 6.250,75 2.741,36
Aplicacions inforl11iiltiques 6.250,75 2.741,36
11.Inm obilitzat mate rial 6 375.318,14 61.619,61
Terrenys i construccions 341.987,40 38.437,85
InstaUacionsi altre irrrmbilitzat material 33.330,74 23.181,76

V.lnversions financeres a lIarg termini 7 0,00 500.000,00
Altres actius financers 0,00 500.000,00

B) ACTIU CORRENT 794.479,12 512.281,84
111.Deutors comercials i altres com ptes a cobrar 7 433,72 0,00
V. Inversions financieres a curt termini 7 650.000,00 2.445,92
VII. B'ectlvo y otros activos líquidos equivalentes 8 144.045,40 509.835,92

TOTAL ACTIU 1.176.048,01 1.076.642,81

BALANC DE SITUACIÓABREUJAT al31 de desembre de 2014
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PÉRDUES I GUANYS Notes a la 2.014 2.013memoria
Al OPERACIONESCONTIMJADAS

1. Import net de la xifra de negocis 916.437,45 897.561,00
Prestacions de serveis 916.437,45 897.561.00

5. Altres ingressos d' explotació 45.074,49 29.383,70
Ingressos accesoris i altres de gestió corrent 45.074,49 29.383.70

6. Despeses de personal 11 -120.589,05 -119.987,64
Sous i salaris -92.566,33 -92.758,28
carregues socials -28.022,72 -27.229,36

7. Altres despeses d' explotació -858.018,02 -765.084,53
Serveis exteriors 11 -684.633,55 -609.532,51
Tributs -2.104,97 -2.850,55
Pérdues per deteriorarrent i variació de provisions per operacions

cornercials -7.716,45 -6.863,00
Altres despeses de gestió corrent -163.563,05 -145.838,47

8. Am ortització de l' im mobilitzat 5i6 -29.164,74 -25.117,57
Al RESULTAT D' EXPLOTACIO -46.259,87 16.754,96
12. Ingressos financers 8 11.563,71 16.892,51
De valors negociables i altres instrurrents financers 11.563,71 16.892,51

B) RESlI..TAT FINANCER 11.563,71 16.892,51
C) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS -34.696,16 33.647,47

17. Impostassobre beneficis -3,498,01 -5.149,80

D) RESULTATDEL' EX~ICI 3 -38.194,17 28.497,67

COMPTE DE PERDUES I GUANYS ABREUJAT al31 de desembre de 2014.
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Resultat d'
Resultat de

Fans social Romanent exercicis
l' exercici

TOTAL
anteriors

A. SALDO, FINAL DE L' ANY
2012 979.075,47 0,00 -38.428,41 18.030,58 958.677,64
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'
ANY 2013 979.075,47 0,00 -38.428,41 18.030,58 958.677,64
1. Total ingressos i despeses
reconegudes 0,00 0,00 0,00 28.497,67 28.497,67
11. Distribució del resultat del
2012 0,00 0,00 18.030,58 -18.030,58 0,00
C. SALDO, FINAL DE L' ANY
2013 979.075,47 0,00 -20.397,83 28.497,67 987.175,31
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'
ANY 2014 979.075,47 0,00 -20.397,83 28.497,67 987.175,31
1. Total ingressos i despeses
reconegudes 0,00 0,00 0,00 -38.194,17 -38.194,17
11.Distribució del resultat del
2013 0,00 8.099,84 20.397,83 -28.497,67 0,00

E. SALDO FINAL DE L' ANY 2014 979.075,47 8.099,84 0,00 -38.194,17 948.981,14

Notasa
la 2.014 2.013

memoria
A) Resultat de I 'exercici 3 -38,194,17 28,497,67
B) Total d' ingressos i despeses imputats directament al
patrimoni net 0,00 0,00
C) Total transferencies al compte de perdue s i guanys 0,00 0,00
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B
+ C) -38.194,17 28.497,67

Estat de canvis en el patrimoni net abreujat de I'exercici finalitzat el 31 de
desembrede2014.
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El COL·LEGI OFICIAL D'OPTICS OPTOMETRISTES I ÓPTIQUES
OPTOMETRISTES DE CATALUNYA a la data del tancament de I'exercici
económic, té com a domicili social al carrer Comte Borrell 179 de Barcelona,
essent el seu codi d'identificació Fiscal 00801165B.

ACTIVITAT DESENVOLUPADA

El COL·LEGI OFICIAL D'OPTICS OPTOMETRISTES I OPTIQUES
OPTOMETRISTES DE CATALUNYA té com a finalitats representar i defensar
els interessos generals de la professió; col, laborar amb l'Administració en el
compliment de les disposicions vigents, vetllar pel millorament formatiu, técnic,
professional, social, moral i económic deis seus col-leqiats i exercir les
cornpeténcies que, per ordenar o regular I'exercici de la professió, siguin
atrlbuides per Llei o delegades per I'Administració.

l.'amblt territorial del col-leqi és tot el territori de Catalunya.

Es regeix per la Llei 13/1982, de 17 de desembre , de col-Ieqiats professionals i
pels seus Estatuts, pel Reglament de régim interior i per les disposicions legals
que Ii siguin aplicables.

OBJECTE SOCIAL

El COL·LEGI OFICIAL D'ÓPTICS OPTOMETRISTES ÓPTIQUES
OPTOMETRISTES DE CATALUNYA és una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica propia.

1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT

COL·LEGI OFICIAL D'OPTICS OPTOMETRISTES

I ÓPTlQUES OPTOMETRISTES DE CATALUNYA

MEMORIA ABREUJADA DE L' EXERCICI 2014
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No existeixen elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin en més
d'una partida del Balanc, exceptuant aquells en els que es distingeix entre el
lIarg i el curt termini.

ELEMENTS RECOLLlTS EN DIVERSES PARTIDES

D'acord amb la legislació mercantil a efectes comparatius les partides del batane
de situació abreujat, el compte de pérdues i guanys abreujat i l'estat de canvis en
el patrimoni, es presenten a més de les xifres de I'exercici 2014, les
corresponents a I'exercici anterior.

COMPARABILlTAT DE LA INFORMACIÓ

En I'elaboració deis comptes anuals s'han utilitzat estimacions básicarnent en
relació a la vida útil i en I'avaluació de pérdues per deteriorament deis actius
materials. Aquestes estimacions s'han fet en base a la informació disponible a la
data i, en cas de que hi haguessin esdeveniments futurs que obliguessin a
modificar-les en propers exercicis, les eventuals modificacions es farien de forma
prospectiva.

ASPECTES CRíTICS DE LA VALORACIÓ

No ha estat necessari, ni s'ha considerat convenient per part de I'administració
de I'Entitat, I'aplicació de principis comptables facultatius diferents als obligatoris,
a que es refereix I'article 28 del Codi de Cornerc i la part primera del Pla General
de Comptabilitat.

PRINCIPIS COMPTABLES OBLlGATORIS NO APLlCATS

Els comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables del Col-Ieqi
i es presenten d'acord amb les normes establertes en el Pla General de
Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, considerant en determinats
Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i deis resultats del Col-legi i deis f1uxosd'efectiu haguts durant
I'exercici.

Els comptes anuals estan formats pel balanc de situació, el compte de resultats,
I'estat de canvis en el patrimoni net i aquesta memoria, el conjunt deis quals
formen una unitat.

2. BASES DE PRESENT ACIÓ DELS COMPTES ANUALS

IMATGE FIDEL
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Els costos de manteniment deis sistemes inforrnátics es registren a cárrec del
compte de resultats de I'exercici en que s'incorren.

Les aplicacions lnforrnátlques s'amortitzen linealment en funció de la seva vida
útil estimada en 4 anys.

Les aplicacions ínformátiques es registren pel seu cost d'adquisició i,
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva
corresponent amortització acumulada i/o pérdues per deteriorament que hagin
experimentat. Els criteris per al reconeixement de les pérdues per deteriorament
d'aquests actius i de les recuperacions de les pérdues per deteriorament
registrades en exercicis anteriors, són similars als aplicats per als actius
materials.

IMMOBILlTZAT INTANGIBLE

Tot seguit es descriuen les normes de valoració aplicables en la preparació deis
comptes anuals:

4. NORMESDEVALORACIÓ

El Consell Directiu proposará a l'Assemblea General del Col.legi I'aplicació del
resultat de I'exercici, per import de -35.140,58 Euros de Deficit, a I'epígraf
"Resultat d'exercicis anteriors".

2014 2013
RESULTAT DE L 'EXERCICI -38.194,17 28.497,67
A Resultats d' exercicis anteriors -38.194,17 20.397,83
A romanent 0,00 8.099,84

A continuació es detalla la proposta de distribució de resultats:

3. DISTRIBUCIÓDEL RESULTAT

No s'han detectat errors existents a tancament d'exercici que obliguin a re
formular els comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que
podrien desencadenar en ajustos en les estimacions en el tancament de
I'exercici, han estat comentades en els seus apartats corresponents.

CORRECCIÓ D'ERRORS

No s'han realitzat en I'exercici, ajustos als comptes anuals de I'exercici 2014 per
canvis de criteris comptables

CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES
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Les perdues per deteriorament reconegudes en un actiu en exercicis anteriors,
es reverteixen quan es produeix un canvi en els estimacions sobre I'import
recuperable augmentant el valor de I'actiu en el límit del valor en lIibres que
I'actiu hagués tingut si no s'hagués registrat el deteriorament del seu valor.

En cas que I'import recuperable, que és el major valor entre el valor raonable
menys els costos de les vendes i el valor en ús de I'actiu, sigui inferior al valor
net en llibres del 'actiu, s'enregistra la diferencia en el compte de pérdues i
guanys en concepte de perdua per deteriorament.

A la data de tancament de I'exercici, s'analitza el valor deis actius per a
determinar si existeixen indicis de que aquests actius han sofert una pérdua per
deteriorament. Si existeix algun indici es fa una estimació de I'import recuperable
d'aquest actiu per determinar I'import de la perdua per deteriorament.

Deteriorament d'immobilitzats materials i intangibles

ElEMENT %
Construccions 15%
Instal·lacions 15 - 20%
Mobiliari 10%
Equips procés d'informació 20 - 33%

L'amortització es calcula mítjancant el rnétode lineal en funció del a vida útil
estimada deis elements, segons el següent detall:

Les despeses periódiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a
resultats, seguint el principi de I'import, com cost de I'exercici en que s'incorren.
Per altra banda, els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a
I'actiu com major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la
seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil.

Els béns compresos en I'immobilitzat material es valoren inicialment a preu
d'adquisició, incloses totes les despeses addicionals directament relacionades
amb la seva posada en funcionament. Posteriorment es minoren per la
corresponent amortització acumulada i les pérdues per deteriorament, si n'hi
haguessin.

IMMOBILlTZAT MATERIAL
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Donat que no s'estima que el fet de no actualitzar els fluxos d'efectiu sigui
significatiu, els débits per operacions comercials amb un venciment inferior a
I'any es valoren, tant inicialment com en posterioritat, pel seu valor nominal.

Corresponen a passius financers originats en la compra de béns i de serveis per
operacions de tráflc del Col-leqi, o aquells que, no sent derivats, no tenen un
origen comercial.

Débits i partides a pagar

Figuren registrades pels imports pagats, que no difereixen significativament del
seu valor raonable.

Fiances

Corresponen a inversions favorables en bancs o institucions de credit mitiancant
de "compte a termini" o similars, amb venciment superior a un any i d'acord amb
les condicions que regeixen pel sistema financer. Els interessos a cobrar amb
venciment inferior a un any es comptabilitzen com a imposicions a curt termini en
entitats de crédit.

Imposicions a lIarg termini en entitats de crédit

El Col-leqi aplica el criteri de deteriorar per insolvencia originades per coHegiats
morosos de manera que cobreixin els saldos amb una certa antiguitat o aquells
en els quals concorren circurnstáncies que fan dubtar de la seva recuperació.

Donat que no s'estirna que el fet de no actualitzar els f1uxos d'efectiu sigui
significatiu, els crédits per operacions comercials i altres deutors amb un
venciment inferior a un any es valoren, tant inicialment com amb posterioritat, pel
seu valor nominal. Al tancament de I'exercici es realitzen les correccions
valoratives necessáries d'acord amb I'avaluació del risc que presenten respecte
a la seva recuperació futura.

Corresponen a actius financers originats en les prestacions de serveis o vendes
de béns per operacions de tráñc del CoHegi, 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.

- Préstecs i partides a cobrar

A efectes de la seva valoració, els instruments financers es classifiquen en les
categories següents:

INSTRUMENTS FINANCERS
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Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacionsd'ordre social
obligatórieso voluntáriesmeritadesen cadamoment, reconeixent les obligacions
per paguesextraordináriesi vacances.

DESPESESDE PERSONAL

Els ingressos i despeses es registren de manera comptable segons el període
en el qual es meriten, amb independenciade la data de cobramento pagament.
Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda,
dedurt els descomptes i I'impost sobre el valor afegit, en aquelles operacions no
exemptes.

INGRESSOSI DESPESES

En el batane de situació es classifiquencom a corrents els actius i passius amb
una data de venciment igualo inferior a dotze mesos, i com a no corrents en cas
de superar aquesta data.

CLASSIFICACIÓDESALDOSENTRECORRENT I NOCORRENT

Per altra banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la
mesura que resulti probable que es vagi a disposar de guanys fiscals futurs
contra els que poder fer-Ios efectius i considerant I'excepció detallada
anteriorment.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferencies
ternporáries imposables, excepte aquelles sorgides del reconeixement inicial
d'un actiu o passiu en una transacció que no és una combinació de negocis i a
més no afecta ni al resultat comptableni a la base imposablede I'impost.

L'impost corrent és la quantitats a satisfer com a consequencia de les
liquidacions fiscals de I'impost sobre beneficis relatives a un exercici. Les
deduccions i d'altres avantatges fiscals en la quota de I'impost, excloses les
retencions, així com les perdues fiscals compensables d'exercicis anteriors
aplicadesefectivamenten aquest, donen lIoca un menor impost corrent.

La despesa o ingrés per impost sobre beneficis compres la part relativa a la
despesa o ingrés per I'impost corrent i la part corresponenta la despesao ingrés
per impost diferit.

El CoHegi esta exemptde I'IVA i parcialmentexemptde l'lmpost sobre Beneficis,
per ésser una associació sense afany de lucre i efectuar una activitat
reconeguda com a exempta en ambdós impostos (tributant exclusivament en
l'lmpost sobre Beneficis pels interessos bancaris rebuts durant I'exercici i els
ingressosocasionalsgenerats pellloguer del local per la realitzacióde cursos).

IMPOSTSOBREBENEFICIS
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ANY2013

COST
SALDO

INCREMENTS BAIXES
SALDO

INICIAL FINAL
Aplicacions Inforrnátiques 19.216,56 3.426,72 9.126,88 13.516,40
TOTALS 19.216,56 3.426,72 9.126,88 13.516,40

SALDO
INCREMENTS

SALDO
AMORTIlZACIÓ ACUMULADA

BAIXES
INICIAL FINAL

Apl icacions inforrnatiques 19.216,56 685,36 9.126,88 10.775,04
TOTALS 19.216,56 685,36 9.126,88 10.775,04

SALDO
VALORS NETS COMPTABLES

SALDO FINAL
INICIAL

Aplicacions informatiques 0,00 2.741,36
TOTALS 0,00 2.741,36

El moviment de l' exercici anterior és el següent:

ANY2014

COST
SALDO

INCREMENTS
SALDO

BAIXESINICIAL FINAL
Aplicacions informátiques 13.516,40 4.598,00 0,00 18.114,40
TOTALS 13.516,40 4.598,00 0,00 18.114,40

SALDO
INCREMENTS

SALDO
AMORTIlZACIÓ ACUMULADA INICIAL

BAIXES
FINAL

Aplicacions inforrnatiques 10.775,04 1.088,61 0,00 11.863,65
TOTALS 10.775,04 1.088,61 0,00 11.863,65

SALDO
SALDO FINAL

VALORS NETS COMPTABLES INICIAL
Aplicacions inforrnátiques 2.741,36 6.250,75
TOTALS 2.741,36 6.250,75

Les partides que componen I'immobilitzat intangible, així com el moviment de
cadascuna d'aquestes partides en I'exercici, ha estat el següent:

5. IMMOBILlTZATINTANGIBLE
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ANY 2013

COST SALDO INCREMENTS BAIXES SALDO
INICIAL FINAL

Construccions 98.942,88 0,00 0,00 98.942,88
Instal.lacions técniques, altres 58.925,31 3.448,50 407,18 61.966,63instal.lacions i mobiliari
Equips de procés d' informació 8.612,46 0,00 0,00 8.612,46
TOTAL S 166.480,65 3.448,50 407,18 169.521,97

SALDO INCREMENTS BAIXES SALDO
AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL FINAL
Construccions 45.663,60 14.841,43 0,00 60.505,03
Instal.lacions técnlques, altres
instal.lacions i mobiliari 31.535,36 8.796,65 407,18 39.924,83
Equips de procés d' informació 6.678,37 794,15 0,00 7.472,52
TOTALS 83.877,33 24.432,23 407,18 107.902,38

SALDO SALDO
VALORS NETS COMPTABLES INICIAL FINAL
Construccions 53.279,28 38.437,85
Instal.lacions técniques, altres
instal.lacions i mobiliari 27.389,95 22.041,80
Equips de procés d' informació 1.934,09 1.139,94
TOTAL S 82.603,32 61.619,59

El moviment de I'exercici anterior és el següent:

ANY2014

COST SALDO INCREMENTS BAIXES SALDO
INICIAL FINAL

Construccions 98.942,88 321.210,83 0,00 420.153,71
InstaLlacions técnlques, altres 61.966,63 18.765,50 0,00 80.732,13instaLlacions i mobiliari
Equips de procés d' informació 8.612,46 1.798,33 0,00 10.410,79
TOTAL S 169.521,97 341.774,66 0,00 511.296,63

SALDO INCREMENTS BAIXES SALDO
AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL FINAL
Construccions 60.505,03 17.661,29 0,00 78.166,32
InstaLlacions tecniques, altres
instaLlacions i mobiliari 39.924,81 9.485,12 0,00 49.409,93
Equips de procés d' informació 7.472,52 929,73 0,00 8.402,25
TOTAL S 107.902,36 28.076,14 0,00 135.978,50

SALDO SALDO
VALORS NETS COMPTABLES INICIAL FINAL
Construccions 38.437,85 341.987,39
Instal.lacions técniques, altres
instaLlacions i mobiliari 22.041,82 31.322,20
Equips de procés d' informació 1.139,94 2.008,54
TOTAL S 61.619,61 375.318,13

Les partides que componen I'immobilitzat material, arxi com el moviment de
cadascuna d'aquestes partides en I'exercici, ha estat el següent:

6. IMMOBILlTZATMATERIAL
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El saldo més significatiu inclós a I'apartat anterior és amb el Consejo General de
Colegios de Ópticos-Optometristas, per import de 4.086,60 euros amb saldo deutor
el 2014 i 31.644,75 euros el 2013.

Préstecs i partides a pagar a curt termini a provetdors i creditors, per import de
181.639,84 euros el 2014 i 55.546,95 euros l' exercici anterior.

A data de tancament, la composició per categories deis passius financers és la
següent:

10. PASSIUSFINANCERS

El Fons Patrimonial recull el superávit net generat pel CoHegi des del seu origen.

9. FONSPATRIMONIAL

En aquest epígraf del batane s'inelou la disponibilitat líquida de caixa i els saldos a
favor del Col-legl en comptes corrents bancaris. Els ingressos financers meritats
per els esmentats saldos han estat a l' exercici de 10.912,22 euros i de 16.892,51
euros l' exercici anterior.

8. EFECTIUI ALTRESACTIUSLíQUIDSEQUIVALENTS

L' import del deteriorament de deutors per insolvencies de I'exercici ha estat de
una dotació de 33.158 euros, una reversió de 27.491,55 euros i una classificació
definitiva de 2.050 euros, el 2014 i una dotació de 6.863,00 euros l' exercici
anterior.

A I'exercici 2014, el saldo de deutors comercials i altres comptes a cobrar a curt
termini es de 433,72 euros, en I'exercici anterior era de 0,00 euros.

A 31 de desembre de 2014 existeixen actius financers a curt termini per import de
500.000 euros i per import de 150.000 que corresponen a varies imposicions en el
Banc Sabadell i La Caixa respectivament, amb venciment en l' exercici 2015.

A data de tancament, la composició per categories deis actius financers, sense
considerar I'efectiu i altres líquids equivalents, és la següent:

7. ACTIUSFINANCERS
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Els honoraris percebuts pels auditors de comptes per a la realització de I'auditoria
de les Comptes Anuals de I'exercici 2014 han estat de quatre mil vuit-cents eur
de quatre mil vuit-cents euros pe! 2013.

No existeixen obligacions contretes per compte de cap membre de la Junta
Directiva a títol de garantia.

Durant I'exercici econornic a que es refereix aquesta memoria han estat satisfets
173.244,93 euros en concepte de dietes i quilometratges als membres de la Junta
corresponents a la execució de les seves funcions d'assistencia a Juntes. A
I'exercici 2013 aquesta quantitat va ascendir a 135.101,36 euros.

12. ALTRA INFORMACIÓ

Dins de I'epígraf "Arrendaments i canons" s'inclouen les transferencíes al "Consejo
General de Colegios de Ópticos - Optometristas" per import de 299.547,09 euros el
2014 i 292.647,10 euros el 2013 en concepte de quotes de col·legiats.

2014 2013
Arrendaments i canons 318.663,15 296.139,62
Reparació i manteniment 21.263,03 16.436,55
Professionals independents 38.784,11 37.820,18
Transports 21.245,80 24.518,73
Assegurances 22.394,61 18.772,86
Publicitat, propaganda i relacions públiques 177.198,49 172.568,97
Subministraments 6.869,82 6.861,32
Despeses diverses 78.214,54 36.353,25
TOTAL 684.633,55 609.471,48

Detallem a continuació les despeses per conceptes de I'epígraf de serveis exteriors:

2014 2013
Seguretat Social a carrec de l' Empresa 27.645,22 26.889,36
Altres despeses socials 377,50 340,00
TOTAL 28.022,72 27.229,36

La partida de Carreques Socials que es reflecteix en el Compte de Perdues
Guanys queda desglossada de la següent manera:

11. INGRESSOSI DESPESES

2014 2013
Hisenda pública creditora per IRPF 30.497,77 27.823,12
Hisenda pública creditora per IS 0,00 1.410,12
Hisenda pública creditora per IVA 73,50 252,00
Organismes de la Seguretat Social Creditors 3.050,60 2.699,29
TOTAL 33.621,87 32.184,53

Els saldos creditors amb les administracions públiques a 31 de desembre, no
inclosos en els paraqrats anteriors, són els següents:
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D. Fabio J. Delgado Castellanos
Tresorer

D. Alfonso Bielsa Elies
President

Barcelona, 19 de febrer de 2015

La companyia no posseeix contingéncies relacionades amb la protecció i millora del
medi ambient.

No s'han rebut subvencions de naturalesa mediambiental.

Tampoc ha incorregut en despeses ordináries ni extraordináries destinades a tal ti.

L'empresa no ha realitzat cap tipus d'inversió en maquinaria, sistemes, equips o
instaHacions durant els exercicis 2014 i 2013, destinats a la protecció i millora del
medi ambient.

13. INFORMACIÓ SOBRE EL MEOI AMBIENT

Pagaments realitzats i pendents de pagament a
la data de tancament del batane
2014 2013

Import % Import %
Dins del termini rnáxim o legal 798.510,97 100 252.220,88 100
Resta 0,00 O 0,00 O

Total pagaments de I'exercici 797.510,97 100 252.220,88 100
PMPE (dies) de pagaments 0,00 0,00 -

Ajornaments que a la data de tancament que
sobrepassen el termini de pagament rnáxirn leqal 0,00 0,00

La informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a prove"idors en
operacions comercials d'acord amb la Disposició addicional tercera. "Deure de la
informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol és la següent:

La plantilla mitjana de I'exercici 2014 ha estat de 5 treballadores, en la categoria de
administratives, la xifra de I'exercici 2013 va ser de 5 treballadores.
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