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UN SINDICAT AMB ELS
COMPTES CLARS

Síntesis del compte de resultats de 2013:

- L’any 2013 vam tenir un balanç positiu de 140.479,13 €.
- Tots els nostres ingressos provenen de les quotes.
- Pràcticament la totalitat de les despeses es dediquen al servei i
atenció de l’afiliació, directament o indirecta (manteniment dels
locals, atenció telefònica, visites als centres, despeses d’impremta,
enviaments en paper, …).
- En 2013, hi ha un capítol important dedicat a mobilitzacions:
cartells, autobusos, pancartes, samarretes, falques publicitàries en la
ràdio, lloguer de megafonia, etc.
- Els i les permanents sindicals no perceben en cap cas cap
complement salarial.
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NOTES ACLARIDORES AL COMPTE DE RESULTATS DE
2013
El resultat final de 2013 és de 140.479,13 €. En el Pressupost d'aquest any havíem
previst un resultat positiu de 67.260,74 €, però l’hem superat àmpliament. Cal tenir
en compte dos elements:
- Que la FE ens va ingressar 74.189,85 €, bàsicament per la liquidació de la revista
TE, ingrés amb el qual no comptàvem inicialment.
- Que intentem comptar amb un fons de reserva per a l’any 2014, que per ser any
electoral comporta majors despeses.

INGRESSOS

En 2013 ingressem un total de 531.959,68 € (6.262,02 € més del pressupostat).
El primer que volem assenyalar és que des de fa sis anys no percebem
absolutament cap quantitat per subvencions. L'última subvenció que vam rebre era
de l’any 2009, per un import de 10.442 €.
Encara que apareixen quantitats en cinc apartats, en realitat els ingressos n’estan
en dos:

70: Ingressos per serveis: 577,50 €, que representa un 0,11% del total dels
ingressos. Correspon a assistència de representants de la FE CCOO PV al Tribunal
d'Arbitratge Laboral).
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71: Operacions internes: 135.315,84 €, un 25,44% un 25,44% dels ingressos
totals, sota dos conceptes:
710: Ingressos per operacions internes d’organitzacions amb el mateix CIF
de la CS CCOO PV): 61.125.99 € (quotes d’afiliació de l'Horta, recuperació de
despeses per gestió de plans de formació, facturació de Serveis Jurídics).
711: Ingressos per operacions internes d’organitzacions amb diferent CIF
(de la Federació estatal): ens van ingressar 74.189,85 € (66.564,00 € per
liquidació diferències per la TE, 6.903.82 € per publicitat en el suplement de la TE i
722,03 € per recuperació de despeses de viatges a reunions i a jornades de
formació).
72: Ingressos propis de l’organització: 395.972,48 €, un 74,44% dels
ingressos.
721: Quotes afiliació: 383.932,93 €, però cal tenir en compte que les quotes
d’afiliació de l'Horta estan en l’epígraf 710.
722: Recuperació despeses a entitats externes: 320,55 €, per recuperació de
factures de mobilitzacions conjuntes (falques publicitàries conjuntes amb altres
sindicats, EU, Escola Valenciana…).
729: Altres ingressos: ingressem 11.710 € (beneficis per loteria de dos anys
(2012 i 2013), donatius per venda de samarretes, aportacions a manifestacions
amb autobús.
75: Ingressos financers: 0,05 €.
77: Ingressos excepcionals: 93,81 € (devolucions Renfe por retard trenes).
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DESPESES

El capítol de despeses ascendeix a 391.480,55 € (66.955,97 € menys del
pressupostat).
També en aquest cas les despeses s’agrupen bàsicament en dos apartats:

61: Operacions internes: 178.736,97 € (un 45,66% del total), en dos apartats:
610: Pagaments a la Confederació: 95.441,72 €, per Despeses i Serveis comuns
de totes les seus en totes les comarques (lloguer de locals, neteja, llum, aigua,
personal administratiu, recepcionistes….). També s’inclouen ací taxes judicials.
611: Pagaments a la Federació Estatal: 83.295,25, pel suplement de la revista
TE i el seu enviament.
62: Serveis exteriors: 160.540,24 € (un 41,01% del total de despeses),
desglossat així:
621: Arrendaments i cànons:
manifestacions, equips de so…).

854,98

€

(autobusos

contractats

per

a

623: Serveis professionals independents: 2.233,76 €: pancartes, treballs de
disseny de cartells, calendaris….
624: Viatges i reunions: 65.428,78. Bàsicament, quilometratge i dietes dels
permanents i les permanents sindicals per visites a centres, bitllets de tren per a
desplaçaments dins del PV, desplaçament i dietes dels delegats i les delegades
quan es desplacen a reunions convocades pel sindicat… Les dietes per menjar es
paguen amb un màxim de 10 €, o menys si el cost és menor, i sempre prèvia
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presentació del tiquet corresponent. En tot cas l’abonament d’aquestes despeses
està subjecta a les normes confederals.
626: Serveis bancaris: 209,70 €
627: Publicitat, propaganda i relacions públiques: 12.534,68 (impremta,
falques ràdio i anuncis de manifestacions en la premsa, samarretes, llibretes, llapis,
bolígrafs, disseny TE…).
628: Subministraments: 68.947,22. Desglossament:
6280:
6282:
6283:
6284:

Telèfons: 8.174,38 €
Reproducció: 39.274,18 €
Material d’oficina: 961,95 €
Correus, missatgeria: 16.170,86 (quasi tot en enviaments de Correus, la
quantitat en missatgeria és insignificant).
6285: Subscripcions, premsa, llibres…: 2.092,72 (s’inclouen llibres de l’EFA Vicent
Ventura).
6289: Papereria i despeses vàries: 1.314,69 (inclou despeses de l’EFA Vicent
Ventura).
629: Altres serveis exteriors: 10.331,12 (FPA Vicent Ventura, disseny de
calendaris, etc.).
63 Tributs: 1,20 €.
64: Despeses de personal: 42.948,97 € (un 10,97% del total). Inclou salaris i
quota patronal de la Seguretat social del personal administratiu contractat per la FE
CCOO PV (dues persones, una d'elles amb jornada reduïda).
650: Ajudes monetàries: 2.892,21 € (el 0,74% del total de despeses).
Destinataris: la FPA Vicent Ventura, el Congrés de l’Alcúdia, Plataformes en defensa
de l’Escola Pública, Escola d’Estiu FPA…. Encara que hi ha altres despeses de la FPA
Vicent Ventura en altres capítols.
68: Dotacions per a amortitzacions: 6.360,96 € (1,62% de les despeses).
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