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• economistas

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los colegiados del Colegio de Podólogos de Galicia:

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas del Colegio de Podólogos de Galicia, que comprenden el

balance abreviado al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la

memoria simplificada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los miembros de la

Junta de Gobierno son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la entidad, de acuerdo

con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2

de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto,

basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de

cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la

evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y

criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de

información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Colegio de

Podólogos de Galicia al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo

de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios7~n::o
~~

Teixugueiras 32, Portal 4, Entresuelo, Oficina 1, 36212 Vigo

Inscrito en el ROAC con el NQ16452

Vigo, 26 de marzo de 2014
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Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourerfa

COLEXIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE GALICIA

BALANCE ABREVIADO AO FECHE DO EXERCICIO 2013

A ACTIVO NON CORRENTE
I Inmobilizado intanxible

111 Inmobilizado material
V Inversións financeiras a longo prazo

VII Activos por imposto diferido

B ACTIVO CORRENTE
11 Usuarios e outros debedores da actividade propia

VI Periodificacións a curto prazo
VII Efectivo e outros activos IIquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

) A) PATRIMONIO NETO
11 Reservas

111 Excedentes de exercicios anteriores
IV Excedente do exercicio

C) PASIVO CORRENTE
V Acredores comerciais e outras contas por pagar

2 Outros acredores
VI Periodificacións a curto prazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

J'

2013 2012
20.523,30 20.209,09
5.335,54 8.003,32

13.927,76 6.329,16
1.260,00 1.260,00

0,00 4.616,61

95.361,84 85.705,01
35.441,30 3.808,18
8.862,73 7.839,22

51.057,81 74.057,61
115.885,14 105.914,10

103.657,31 95.616,76
98.668,34 78.510,65
-3.051,58 20.157,69
8.040,55 -3.051,58

12.227,83 10.297,34
11.027,83 10.297,34
10.977,83 10.297,34
1.200,00 0,00

115.885,14 105.914,10
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CONTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO REMATADO 031/12/2013

(Debe) Haber

2013 2012

Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

A EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos da actividade propia

a) Cotas de asociados e afiliados

b) Aportacións de usuarios

e) Ingresos de promociones, patrocinadores e colaboraeións

d) Subvene., donac. e legados imputados ao excedente do exereicio

e) Reintegro de axudas e asignacións

2 Gastos de axudas e outros

a) Axudas monetarias

b) Axudas non monetarias

6 Outros ingresos da actividade

7 Gastos de persoal

8 outros gastos da actividade

9 Amorlizaeións do inmobilizado

A1 EXCEDENTE DA ACTIVIDADE

13 Ingresos financeíros

14 Gastos financeíros

A2 EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS

A3 EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS

18 Imposto sobre beneficios

A4 VARIACION P.N. RECONOCIDA NO EXCEDENTE DO EJERC.

B INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO P.N.

1 Subvenciones recibidas

2 Donacións e legados recibidos

3 Outros ingresos e gastos

4 Efecto impositivo

VARIACION P.N. POR ING. E GTOS. RECON. DIRECT. EN P.N.

C RECLASIFICACIONES AO EXCEDENTE DO EXERCICIO

1 Subvencións recibidas

2 Donacións e legados recibidos

3 Outros ingresos e gastos

4 Efecto impositivo

RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DO P.N. NO EXERCICIO

129.638,80

110.600,88

18.781,57

1.216,35

11.939,64

100.317,29

4.606,39

12.657,16

12.657,16

(4.616,61)

8.040,55

8.040,55

Telf.:9815541 10

110.088,23

100.561,84

9.526,39

250,00

250,00

741,20

9.861,64

95.909,50

8.877,07

4.068,78 2

(4.068,78)

1.017,19

(3.051,58)

(3,,058,58)

ínfo@copoga.com

Avda. Quiroga Palacios, 65

15703 Santiago de Compostela
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Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

MEMORIA ECONÓMICA DO ANO 2013

1.- Actividade da entidade

1. Actividade da entidade

1.1 Segundo o artigo 9 dos seus Estatutos, o Colexio de Podólogos de Galicia (en

adiante, COPOGA), ten as seguintes finalidades:

a) Ordenar dentro do marco que establecen as leis e vixiar o exercicio da profesión.

b) Colaborar cos poderes públicos na regulamentación das condicións xerais do

exercicio da profesión.

e) Representar os intereses xerais da profesión na Comunidade Autónoma de

Galicia, especialmente nas súas relacións coas administracións públicas de calquera

ámbito.

d) Defender os intereses profesionais dos colexiados e a protección dos intereses dos

consumidores e usuarios.

e) Fomentar as relacións profesionaís entre os colexiados e coas demais profesións.

f) Ve1ar para que a actividade profesional se adecúen ás necesidades e intereses dos

colexiados.

1.2 Segundo o artigo 10 dos seus Estatutos, correspónden1le as seguintes funcións:

a) Velar pola ética profesional e polo respecto aos dereitos dos cidadáns, e exercer a

potestade disciplinaria en materias profesionais e colexiais.

____.-..·--·-Télf.:981 5541 10
•..~_.-'

A Coruña

Avda. Quiroga Palacios, 65

ínfo@copoga.com 15703 Santiago de Compostela
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A Coruña

Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

b) Participar nos órganos consultivos da Administración, cando esta o requira, en

materia de competencia da profesión.

e) Impedir e, de ser preciso, perseguir, ata chegar aos tribunais de xustiza, todos os

casos de intrusismo profesional e competencia desleal que afecten os podólogos e o

exercicio da súa profesión, no suposto de que se exerza ou se pretenda exercer.

d) Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional, cultural,

asistencial, de prevención e análogos, que sexan de interese para os colexiados.

e) Organizar conferencias, congresos, xomadas, seminarios, talleres; publicar

revistas, folletos, circulares e, en xeral, poñer en práctica os medios necesarios para

estimular o perfeccionamento técnico, científico e humanístico da profesión.

t) Elaborar os estatutos e os regulamentos de orde interna que se xulguen

convenientes para a boa marcha do Colexio. 4
g) Intervir, como conciliador e con procedementos de arbitraxe, nos conflitos que,

por motivos profesionais, xurdan entre os colexiados.

h) Elaborar criterios orientativos para o cálculo de honorarios de emisión de

informes e ditames en procedementos xudiciais, de conformidade coa lexislación

vixente, para os efectos de taxación para os casos de asistencia xudicial gratuíta.

i) Dispoñer dun servizo permanente de atención aos colexiados e aos consumidores

e usuarios dos seus servizos profesionais.

j) Elaborar a memoria anual, nos termos e contidos establecidos na lei, que se fará

pública na páxina web do Colexio dentro do primeiro trimestre de cada ano.

k) Encargarse do cobramento das percepcións, remuneracións e honorarios

profesionais, cando o colexiado o solicite libre e expresamente, nos casos en que o

Colexio teña creados os servizos adecuados e nas condicións que determine a Xunta

de Gobemo do Colexio.

ínfo@copoga.com

Avda. Quiroga Palacios, 65Telf.: 9815541 10

15703 Santiago de Composte1a



Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

1) Cumprir e facerlles cumprir aos colexiados as leis xerais e, especialmente, os

estatutos e os regulamentos de réxime interno, así como as normas e decisións

adoptadas polos órganos colexiados en materia da súa competencia.

m) Recoller e elaborar as normas deontolóxicas comúns á profesión.

n) Emitir informe sobre a elaboración de normas que afecten as condicións xerais do

exercicio profesional ou as titulacións habilitantes.

ñ) Atender as solicitudes de información sobre os seus colexiados e sobre as sancións

firmes impostas a eles, así como as peticións de inspección ou investigación que lles

formule calquera autoridade competente dun Estado membro da Unión Europea nos

termos previstos na normativa vixente, en particular, no que se refire ás solicitudes

de información e de realización de controis, inspeccións e investigacións que estean

debidamente motivadas e que a información obtida se empregue unicamente para a

finalidade para a que se solicitou.

o) Todas as demais funcións que sexan beneficiosas para os intereses profesionais

dos podólogos, colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, e que se

encamiñen ao cumprimento dos obxectivos colexiais, así como as que He sexan

atribuídas de acordo coa lexislación vixente.

2.- Bases de presentación das contas anuais

2.1 Imaxe fiel

As contas anuais do ano 2013 foron formuladas polos membros da Xunta de Goberno a

partires dos rexistros contables do Colexio a 31 de decembro de 2012 e aplicañdo os

principios contables e criterios de valoración recollidos na resolución de 26 de marzo de

2013 do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, polo que sa proba o Plan de

Contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos, e o resto das
Telf.: 981 5541 10 Avda. Quiroga Palacios, 65

info@copoga.com

A Coruña

15703 Santiago de Compostela
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Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

Aplicáronse todos os principios contables obrigatorios

disposicións legais vixentes en materia contable, e mostran a imaxe

fiel do patrimonio, da situación fmanceira, e dos resultados da Entidade, así como do grao

de cumprimento das actividades do Colexio.

Ao COPOGA sonlle aplicábeis os criterios contidos no apartado 3 "Criterios específicos

aplicables por microentidades sen fms lucrativos"

2.2 Principios contables obrigatorios non aplicados

2.3 Corrección de erros

Non se corrixiron erros

3.- Excedente do exercicio

A entidade colexial é unha entidade sen ánimo de lucro.

o resultado do ano 2013 foi de ganancias de 8.040,55 €

Base de reparto Importe

Saldo de perdas e ganancias

Remanente

Reservas voluntarias

Outras reservas de libre disposición

TOTAL

Telf.: 981 5541 10

ínfo@copoga.com

8.040,5§ €

..

8.040,55€

Avda. Quiroga Palacios, 65

15703 Santiago de Compostela

A Coruña



Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

Aplicación Importe

A dotación fundacional/ Fondo social

A reservas especiais

A reservas voluntarias

Compensacións de excedentes negativos

A Resultados negativos

8.040,55 €

4.- Normas de rexistro e valoración

As principais normas de valoración utilizadas polo Colexio na preparación das contas anuais

anexas correspondentes ao exercicio fmado o 31 de decembro de 2013 de acordo coas

establecidas no Plan Xeral Contable e o recollido na resolución de 26 de marzo de 2013 do

Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, polo que sa proba o Plan de Contabilidade

de pequenas e medianas entidades sen fíns lucrativos.

7

4.1 Inmobilizado intanxible

Aplícanse as normas que se expresan con respecto, aos bens e dereitos que a continuación

se detallan:

- Aplicacións informáticas

Os bens comprendidos neste apartado atópanse valorados polo seu prezo de adquisión,

despois de deducir calquera desconto ou rebaixa no prezo e inc1úe o IVE soportado dada a
"-condición de non deducible por tratarse dunha entidade exenta.

As reparacións que non representan unha ampliación da vida útil e os custes de mantemento

son cargados na conta de perdas e ganancias do exercicio no que se producen.
TeIí.: 981 55 41 10

A Coruña

Avda. Quiroga Palacios, 65

ínf<@copoga.com 15703 Santiago de Compostela



Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

Amortízanse en función da súa vida útil que se estima en 4 anos.

4.2 Inmobilizado material

Valóranse segundo o seu prezo de adquisición, despois de deducir calquera desconto ou

rebaixa no prezo que inclúe o !VE soportado dada a condición non deducible ao tratarse

dunhaentidadeexenm.

Os custos de ampliación ou mellora que dan lugar a un aumento da capacidade produtiva

ou a un alongamento da vida útil dos bens son incorporados ao activo como un maior valor

do mesmo. As reparacións que non representan unha ampliación da vida útil e os custos de

mantemento son cargados na conta de perdas e ganancias no exercicio en que se producen. 8
Non existen bens adquiridos de balde.

Non existen gastos financeiros asociados á adquisición de activos que haxan sido incluídos

no prezo de adquisición.

Rexistrase a perdida por deterioro do valor dun elemento do inmobilizado material cando o

seu valor neto contable supere ao seu importe recuperable, entendendo este como o maior

importe entre o seu valor razoable menos os custos de venda e o seu valor en uso.

A amortización dos elementos do inmobilizado material realizase, dende o momento no que

están dispoñíbeis para a súa posta en funcionamento, de forma lineal durante a súa vida útil

estimada e considerando un valor residual nulo, en función dos seguintes anos de vida útil:

Telf.: 981 5541 10

A Coruña

Avda. Quiroga Palacios, 65

ínfo@copoga.com 15703 Santiago de Compostela



Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

Elemento

Instalacións

Vida útil (anos)

Mobiliario

10

10

Equipos para o proceso de información 6

4.3 Cualificación de terreos e construcións como inversións inmobiliarios

o Colexio non dispón de activos correntes inmobles.

4.4 Bens Integrantes do Patrimonio Histórico

o Colexio non dispón de Bens Integrantes do Patrimonio Histórico. 9

A Entidade ocupa a súa sede mediante un contrato de aluguer cuxas rendas se rexistran

como gasto na conta de resultados do periodo ao que corresponden.

4.5 Arrendamentos

4.6 Permutas

Non se levaron a cabo permutas.

4.7 Activos financeiros e pasivos financeiros

Telf.: 981 5541 10

info@copoga.com

Avda. Quiroga Palacios, 65

15703 Santiago de Compostela

A Coruña



Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

Os criterios empregados para a cualificación e valoración das diferentes categorías de

activos financeiros e pasivos financeiros é a súa liquidez (activos) e o seu grado de

esixibilidade (pasivos)

Criterios empregados para o rexistro da baixa de activos financeiros y pasivos financeiros:

-Activos financeiros: Enaxenación de Instrumentos de Patrimonio, cobro de

debedores

- Pasivos fmanceiros: Pagamento aos diferentes acredores

4.8 Créditos e débitos pola actividade propia

10
Valóranse por seu importe de realización ou cancelación

4.9 Existencias

A entidade non ten ningún tipo de existencia a 31 de decembro.

4.10 Transaccións de moeda estranxeira

Todas as operacións do Colexio se realizaron en Euros

4.11 Impostos sobre beneficios

Telf.: 9815541 10

A Coruña

Avda. Quiroga Palacios, 65

info@copoga.com 15703 Santiago de Compostela



Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

o COPOGA non realizou actividades non exentas do imposto sobre beneficios, en

consecuencia, non se rexistrou gasto por dito concepto.

Os activos por impostos diferidos xorden como consecuencia das bases impoñibles

negativas pendentes de compensar e que se recoñecen no caso de que se considere probable

que a sociedade vaia ter no futuro suficientes ganancias fiscais contra as que poder facelos

efectivos.

Dado que non se esperan realizar no futuro actividades suxeitas e non exentas de este

imposto se deu de baixa o crédito fiscal de 4.616,61 € que provén de exercicios anteriores.

4.12 Ingresos e gastos

11
Os ingresos e gastos impútanse en función do criterio do devengo con independencia ao

momento no que se produce a corrente monetaria ou financeira derivada de eles.

Asemade, e tendo en conta o Principio Xeral Contable da prudencia, as perdas

contabilízanse cando se coñecen e as ganancias cando xa fosen realizadas.

4.13 Provisiáns e continxencias

Non se valoran nin provisións nin continxencias,

4.14 Criterios empregados para o rexistro e valoración dos gastos de persoal

o Colexio rexistra como gastos de persoal as retribucións e cotizacións sociais devengadas

en cada período.
Telf.: 981 5541 10

A Coruña

Avda. Quiroga Palacios, 65

info@copoga.com 15703 Santiago de Compostela



Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

As indemnizacións por despido só se rexistra no período no que se toma a decisión de

efectuar o despido.

4.15 Subvencións, doazóns e legados

Todas as aportacións obtidas no exercicio, dado que non compensan os gastos, imputáronse

na conta de perdas e ganancias como ingresos.

12
4.16 Criterios empregados en transaccións entre partes vinculadas.

As transaccións entre partes vinculadas realizadas no exercicio contabilízanse na conta de

perdas e ganancias.

5.- Inmobilizado material, intanxible e inversión inmobiliarias

5.1 Inmobilizado material e intanxible

Telf.: 981 5541 10

A Coruña

Avda. Quiroga Palacios, 65

ínfo@copoga.com 15703 Santiago de Compostela



Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

Custe

Aplicacións informática 10.671,10€

Outras instalacións

Rotulo do Colexio

Rotulación Móbil

Mobiliario

Mobiliario de oficina

Acondicionamento local

Portas do local

Deshumificadores

Equipos para o procesos da información

Portátil

Proxector

Ordenadores

Impresoras

966,70 €

329,22€

966,70€

329,22€

7.122,62 € 7.122,62 €

6.534,00€

3.003,21 €

657,00€

6.534,00€

3.003,21 €

657,00€

1.550,00 €

1.350,00 €

3.567,56€

1.935,01€

1.550,00 €

1.350,00 €

3.567,56€

1.935,01 €

TOTAIS 28.149,21€ 9.537,21€ 1.550,OO€ 36.136,42€

Amortización

Aplicacións infermática 2.667,78€ 2.667,78€

domatéñál

Outras instalacións

Rotulo do Colexio 417,96 € 96,67€ 514,63€
Rotulación Móbil 329,22€ 329,22€

Mobiliario

Mobiliario de oficina 2.849,07€ 712,26 € 3.561,33€

Acondicionamento local 438,36€ 438,36€

Portas local 200,37€ 2oo,37€

Deshumificadores 65,70€ 65,70€ 131,40€

EquiPQS para o procesos da información

Portátil 1.550,00€ 1.550,00€

Proxector 1.350,00€ 1':-350,00€

Ordenadores 2.885,81 € 230,55€ 3.116,36 €

Impresoras 1.701,19€ 194,70€ 1.895,89€

TOTAIS 13.816,73 € 4 606,39 € 1.550,00 € 16 873,12 €

Telf.: 981 5541 10

15703 Santiago de Compostela

Avda. Quiroga Palacios, 65

ínfo@copoga.com
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Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

o COPOGA ten bens totalmente amortizados por valor de 4.017,56 €

5.1 Arrendamentos jinanceiros e outras operacións de natureza similar

o Colexio aboou ao arrendatario do local, ao inicio da relación contractual, unha fianza de

1260,00 €

6.- Bens integrantes do Patrimonio Histórico

Non procede

7.- Pasivos financeiros

o importe dos pasivos financeiros a 31 de decembro de 2013 desagrégase da seguinte

manerra:

Acredores/ Provedores 5.787,68 €

Débedas coas Administracións Públicas 4.531,83 €

Débedas con traballadores 708,32 €

TOTAL 11.027,83

Todas estas débedas son de vencemento no exercicio 2014. A Entidade non ten ningunha

débeda con garantía real, nin ningún outro tipo de préstamo.

8.- Usuarios e ontros debedores da actividade propia

TeIf.: 981 5541 10

15703 Santiago de Compostela

Avda. Quiroga Palacios, 65

info@copoga.com
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Colexio Oficial de Podólogos de Galicia.

Tesourería

o valor do activo corrente a día 31 de decembro de 2013 desagrégase da seguinte maneira:

Clientes 35.441,30 €

-Débedas de Colexiados 35.220,49 €

-Débedas de outras entidades 220,81 €

9.- Beneficiarios -Acredores

Ver apartado 7 (pasivos financeiros)

10.- Situación fiscal

10.1 Imposto sobre beneficios

A entidade está acollida ao Réxime Especial da Lei 49/2002, para entidade sen fins

lucrativos.

Os exercicios abertos a inspección comprenden os catro últimos exercicios. As declaracións

de impostos non poden considerarse definitivas até a súa prescrición ou a súa aceptación

polas autoridades fiscais e con independencia de que a lexislación fiscal é susceptíbel de

interpretacións, os administradores estiman que calquera pasivo adicional que puidera

poñerse de manifesto como consecuencia dunha eventual inspección, non terá un efecto

significativo nas contas anuais tomadas no seu conxunto.

10.2 Outros tributos

Non hai outras significativas noutros tributos do ano 2013

Telf.: 981 5541 10

15703 Santiago de Compostela

Avda. Quiroga Palacios, 65

ínfo@copoga.com
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11.- Subvención s e legados

CONVENIOS

Fundación AMA

PSN

o TOTAL: 3.240,15 €

COLABORACIÓNS CURSOS

Pierre Fabre Iberica, S.A.

AMA

Laboratorios Viñas

Ferrer Internacional, S.A

Laboratorio de Especialidades N.

Real Lasting, S.L.

Vectem, S.A.

Laboratorios Medea

Dentalite, S.A.

Previsión Sanitaria Nacional

ISDIN, SA

Agoralaser, S.L.

Productos Herbitas, S.L.

Lema & Bandin, S.L.

o TOTAL: 6.300,00 €

3.000,00 €

240,15 €

16
150,00€

1.500,00 €

300,00€

600,00€

300,00€

300,00€

300,00€

1.500,00 €

300,00€

150,00€

300,00€

150,00 €

300,00 €

150,00 €
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Asemade, diferentes entidades que realizaron aportacións ao Colexio para a colaboración

en cursos de formación son:
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12.- Actividades da Entidade

Os elementos patrimoniais do Colexio encóntranse adscritos na súa totalidade á realización

dos fins descritos nesta memoria.

12.1.- Desviacións entre o plan de actuación e os datos realizados
e ~~'", :,:~~~~~""n,r~01:;:~jY~' (])Ii:::r;~'" ~ -~ _ -'-' ••~~,.~ 1JJ.l..l~---- ..•.. ~. .•.• --::~~ .... - -'__-'-_

. ",~~~~l8frl¡_'~ ~
---------------------------------------------

GASTOS

Sede Colexial

1 Consumo electricidade 1.336,39 € 1.151,13€ 185,26 €

2 Seguro 420,69€ 471,04€ (50,35 €)

3 Material de oficina 1.115,57€ 1.218,32 € (102,75€)

4 Teléfono 3.256,56€ 3.807,65€ (551,09 €)

5 Auga 339,84€ 185,76€ 154,08 € 176 Limpeza 1.016,40 € 1.016,40€ 0,00 €

7 Gastosweb 720,00€ 1.014,19€ (294,19 €)

8 Gastos extraordinarios 200,00€ 650,00€ (450,00 €)

9 Arrendamentos 7.334,54€ 7.333,32€ 1,22€

Área de Formación

Cursos

10 Gastos de representación 2.536,76€ 1.980,66€ 556,10 €

11 Gastos de organización (ponetes ...) 6.463,24€ 14.632,23 € (8.168,99 €)

12 Subscricións (revistas) 3.491,67 € O,OO€ 3.491,67 €

Profesionais independentes

13 Asesoría Xurídica 3.630,00€ 3.630,00€ O,OO€

14 Gastos xudiciais 4.000,00€ 421,54€ 3.578,46 €

15 Xestoría 1.137,36€ 1.917,84€ (780,48 €)

16 Auditoña 924,99€ 2.205,56€ (1.280,57 €)

17 Previsión de riscos laborais 256,73€ 272,26€ (15,53 €)

18 Protección de datos 257,10€ 263,64€ (6,54€)

Área de promoción y divulgación

19 Gabinete de prensa 14.520,00€ 14.157,00€ 363,00 €

20 Gastos de representación 3.804,22€ 2.970,27€ 8)3,95€

21 Transporte 406,63€ 538,41 € (131,78 €)

22 Trípticos y varios 1.200,00 € 919,60 € 280,40 €

Área Institucional

2 Cota Unión Profesional 400,OO€ 400,00€ O,OO€

24 Colaboracións SOO,OO€ O,OO€ 500,00 €

Telf.: 981 5541 10 Avda. Quiroga Palacios, 65

info@copoga.com 15703 Santiago de Compostela
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25 Gastos de representación 5.893,66 € 4.601,68 € 1.291,98 €

Área colexial

26 Gastos de representación 7.610,28 € 6.757,47 € 852,81 €

27 Amortizacións 5.315,58 € 4.606,39 € 709,19 €

28 Soldase SS 11.939,64 € 11.939,64 € 0,00 €

Tesourería

29 Gastos de representación 2.325,20€ 1.000,00 € 509,72 €

30 Gastos bancarios 151,33 € 50,24€ 101,09 €

31 Taxas 151,33€ 250,80€ (99,47 €)

32 Correos 298,00 € 927,85€ (629,85 €)

33 Consejo General de Colegios Oficiales de 13.200,00 € 13.510,00 € (310,00 €)

Podólogos

34 Seguros 11.042,78 € 12.268,32 € (1.225,54 €)

35 Consejo de Médicos (receitas) 267,43€ (267,43 €)

36 Perdidas por incobrables 2.402,95€ (2.402,95 €)

37 Axustes Imposto de Sociedade 4.616,61 € (4.616,61 €)

TOTAl S 117.196,49€ 124.356,20 €

INGRESOS

1 Cota Colexial 102.960,00 € 110.707,75 € (7.747,75€)

2 Altas Colexiais 2.253,80€ 2.253,80 €

3 Cursos 9.000,OO€ 15.181,OO€ (6.181,OO€) 18
4 Colaboracións, convenios, outros 4.200,OO€ 4.349,63€ (149,63 €)

5 Ingresos por receitas 360,42€ (360,42 €)

6 Exceso provisión incobrables 1.797,95€ (1.797,95€)

TOTAlS 118.413,80€ 132.396,75 €

Causas das desviacións.

GASTOS

l. Non hai diferencia significativa

2. Non existe diferencia significativa

3. Non hai diferencia significativa

4. A pesar da contratación dunha tarifa se realizaron tarificacións adicionais que

supuxeron un incremento do gasto. Como medida correctora se realiza un cambio

de compañía

5. Realizárase unha previsión a alza

Telf.: 981 5541 10

A Coruña
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6. Non hai diferencia

7. O incremento de gastos na páxina web do Colexio veuse reflexada nun maior

aproveitamento da mesma e nun aumento das súas funcionalidades.

8. Corresponden as horas extras do persoal administrativo

9. Non existe diferencia significativa

10. A programación dos actos de formación implica unha contención dos membros da

Xta de Gobemo que asisten aos mesmos, o que implica un aforro.

11. A desviación na partida orzamentaria destinada á formación débese a que o volume

de matriculas foi superior ao previsto. Pola contra existe unha partida de ingresos

que o xustifica.

12. A Asemblea Xeral decidiu darse de baixa na revista que se estaba a enviar dende o

Colexio.

13. Non existe diferenza.

14. Como os procedementos xudiciais seguen abertos non se tiveron aínda os gastos que

se agarda que ocasionen os mesmos, por isto esta partida trasladouse ao orzamento

do ano 2014.

15. Despois de revisar o traballo realizado pola xestoria tívose que axustar a tarifa as

horas que a mesma dedica ao Colexio.

16. A diferenza entre a partida orzamentaria e a real débese a un erro tipográfico na

partida orzamentaria.

17. Non existe diferenza significativa

18. Non hai diferencias significativas

19. Prevíase unha subida na tarifa do IPC que non se realizou

20. A programación dos actos do área de promoción e divulgación implica unha

contención dos membros da Xta de Gobemo que asisten aos mesmos, o que implica

un aforro.

21. Nesta partida inclúense gastos derivados dos envíos dos talonarios de receitas, por

iso a diferencia entre o orzamentado e o real.

22. lmplica un aforro non significativo

23. Non existe diferenza
Telf.: 981 5541 10
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24. Non se solicitaron ao Colexio solicitudes de colaboración

25. A programación dos gastos de representación institucional implica unha contención

dos membros da Xta de Gobemo que asisten aos mesmos, o que implica un aforro.

26. A programación dos gastos de representación colexial implica unha contención dos

membros da Xta de Gobemo que asisten aos mesmos, o que implica un aforro.

27. O aumento das amortizacións débese a que as obras realizadas no local que

aumentan o valor do inmobilizado material, e con isto as amortizacións segundo o

retlexado no punto 5 de esta memoria

28. Non existe diferencia

29. A programación dos gastos de representación en tesourería implica unha contención

dos membros da Xta de Gobemo que asisten aos mesmos, o que implica un aforro.

30. A redución de gastos bancarios prodúcense debido ao cambio de entidade bancaria.

31. Realizáronse máis trámites coa administración dos inicialmente previstos.

32. A diferenza débese ao aumento de operatividade para as xestións regulares do

Colexio e o aumento de envíos, con respecto ao previsto, aos colexiados

33. Incremento debido ao un maior número de novos colexiados do previsto

34. O incremento de esta partida orzamentaria débese a inclusión de todos os colexiados

nun seguro de vida.

35. Esta partida orzamentaria, que non estaba prevista, é o pagamento que debe realizar

o Colexio pola emisión de talonarios de receitas.

36. Por recomendación da asesoría fiscal se incorpora esta conta debido a

improbabilidade de cobrar estas débedas para que non siga retlexado nos seguintes

balances

37. Dado que non se esperan realizar no futuro actividades suxeitas e non exentas do

imposto sobre beneficios deuse de baixa o crédito fiscal de 4.616,61 € que provén

de exercicios anteriores.
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INGRESOS

l. O incremento de ingresos por cotas colexiais débese a derrama aprobada en

Asemblea de 20 €/anuais e a un maior número de altas do previsto

2. Os ingresos causados por altas colexiais están engadidos na partida anterior.

3. Un maior número de matriculas do previsto e a colaboración de diferentes entidades

fixo que incrementasen os ingresos por este concepto

4. Non existe diferenza significativa

5. As receitas é un novo servizo do Colexio que non estaba previsto no orzamento xa

que no momento da súa presentación descoñecíase como ían xestionarse as mesmas.

6. Esta conta ten a súa contrapartida na conta de gastos e é debida a que as débedas que

teñen se dan por incobrables.

21
13.- Outra información

13.1.- Órganos de Goberno

Os cargos dos membros da Xunta de Gobemo son voluntarios e sen remunerar. O que se

aboan son os gastos de desprazamento e unha "indemnización" por consulta fechada cando

deban realizar actividades de dirección/representación do COPOGA.

Con data 21 de decembro de 2013 a Asemblea Xeral acordou modificar os importes e

tratamentos fiscais das indemnizacións por desprazamentos e por consulta fechada.

Os desprazamentos e dietas están actualmente establecidas da seguinte maneira:

Gastos de desprazamento: 0,19 €/ Quilómetro

Indemnización por media xornada: 50 €

Indemnización por xornada completa: 100 €

Dietas: 20 €

Telf.: 9815541 10
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Os membros da Xunta de Gobemo recibiron en estes conceptos:
I\:'.'E lIOJIJOC'ON RETENClor. L'OUIJ8 ~ "E"CIBIR MI'IJTA S~STCS GASTO TOTAL

~.9(!){!),mm{ -798,OO€ "'---"¡.102,00€ ~.868,98€ 3.768,gS€

Angel Domínguez Pérez 8SO,00€ -357,00 € 493,00€ 712,52 € 1.562,52 €

MonlSerrat Martínez ~piño 1.300,OO€ ~6,00€ 754,00€ 857,18€ 2.157,18€

Borja Pérez Serrano 2.0SO,00€ -861,00 € 1.189,00€ 1.580,96 € 3.630,96€

lucía Pazos Rivera 1.400,00 € -588,00€ 812,OO€ 1.108,92€ 2.508,92€

Angeles Femández Tñgo 1.400,00 € -588,00 € 812,00 € 1.206,76 € 2.606,76€

TOrAlS 8.900,OO€ 03.738,OO€ 5.162,OO€ 7.335,32€ 16.235,32€

A minuta de gastos ven referido aos desprazamentos, gastos do Colexio aboados por

adiantado polos diferentes membros da Xunta de Gobemo do Colexio e o importe das dietas.

13.2.- Cambios no órgano de Gobemo

Non se produciron cambios nos Órganos de Gobemo.

13.3.- Persoas empregadas no transcurso do exercicio

O Colexio ten unha persoa empregada, coa categoría profesional de Auxiliar

Administrativo.

13.4.- Acordos que non figuren no balance

A entidade non realizou acordos que non fosen incorporados nesta memoria ou na memoria

de actividades da Entidade.

Telf.: 981 5541 10 Avda. Quiroga Palacios, 65
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13.5.- Porcentaxe de participación en entidades mercantis

o Colexio non dispón de ningún porcentaxe de participación en entidades mercantís.

13.6.- Operacións significativas entre partes vinculantes.

Todas as operacións efectuadas con partes vinculantes efectuadas no ano 2013 foron

descritas no apartado 1 de este subtitulo.
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13.7.- Gastos de auditoría

Os gastos da auditoría pola revisión do exercicio 2013 ascenden a 1.539,10 €, máis 100€ da

taxa de auditoría, máis o IVE.
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