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MEMÒRIA PIMES 2021 
 
 
MEMÒRIA PIMES QUE PRESENTA “FORUM EMPRESARIAL DEL 

GRAN PENEDES” CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL 
FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 
 
1. ACTIVITAT DE L’ EMPRESA 
 
El Forum Empresarial del Gran Penedès es va originar com a tal, el 12 de juny de l'any 2017, com a resultat 
del procés d'integració de dues organitzacions empresarials que coincidien en la mateixa demarcació: la Unió 
Empresarial del Penedès (UEP) i l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès 
(ADEPG).  
 
 El seu domicili social es troba a VILANOVA I LA GELTRU, carrer ANCORA 3   . 
 
 
Està inscrita en el Registre de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies. 
  
Constitueixen els fins de Fòrum Empresarial del Gran Penedès: 
 

a) Representar tots els seus afiliats, intervenint en les relacions laborals, contribuint a la defensa i 
promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals 
com col·lectius, que li són propis. 

b) Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus afiliats. 
c) Establir, mantenir i fomentar contactes i col·laboracions amb les entitats provincials, catalanes, 

espanyoles i estrangeres de naturalesa i finalitat anàlogues amb la finalitat de prestar-se mútua 
col·laboració i també intercanviar experiències, en matèria professional., sindical o qualsevol altra que 
redundi en el benefici de l’entitat i dels seus afiliats. 

d) Fomentar i defensar el sistema d’iniciativa privada i econòmica de lliure mercat. 
e) Promoure el desenvolupament econòmic i social del país. 
f) La negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la 

participació institucional en els organismes de les administracions públiques. 
g) Tots aquells de naturalesa anàloga que es considerin necessaris o convenients per al compliment de 

les seves finalitats i per a la defensa dels legítims interessos dels seus membres. 
 
Per això, l’entitat desenvoluparà les funcions següents: 
 

1. La representació, gestió, defensa i foment dels interessos economicosocials i professionals comuns 
als seus membres, especialment en relació amb l’Administració i amb altres institucions públiques i 
amb les organitzacions de treballadors. 

2. L’establiment de serveis propis d’interès comú per als seus membres. 
3. L’administració i disposició dels propis recursos, siguin pressupostaris o patrimonials, i la seva 

aplicació als fins i activitats propis de l’entitat. 
4. Elaborar recomanacions sobre la política salarial i laboral. 
5. Promoure accions de formació ideades per a la capacitació i millora dels coneixements professionals 

dels treballadors de les empreses. 
6. Organitzar una constant tasca formativa i de promoció cultural dels seus afiliats. 
7. Mantenir el contacte necessari, tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, 

amb la finalitat de prestar-ne mútua col·laboració i també intercanviar experiències en matèria 
professional, sindical o qualsevol altre que redundi en benefici de l’entitat i els seus afiliats. 

8. Qualsevol altra que acordi vàlidament l’Assemblea General de Socis i sigui permesa per la llei. 
 
 
La moneda funcional amb la qual opera l'empresa és l'euro. Per a la formulació dels estats financers en euros 
s'han seguit els criteris establerts en el Pla General Comptable tal com figura en l'apartat 4. Normes de registre 
i valoració. 
 
 
 
 



FORUM EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDES  2 
 

  

 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
Tant el Balanç com el Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici, mostren la imatge fidel del Patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de la Societat. 
  
Les consideracions a tenir en compte en matèria de Bases de presentació dels Comptes Anuals en l'entitat, 
són les quals a continuació es detallen: 
 
1. IMATGE FIDEL. 
 

a) Les Comptes Anuals  de l’ exercici 2021 adjuntes han estat formulades pels  Administradors a partir 
dels registres comptables de la Societat a 31 de Desembre de 2021 en elles s'han aplicat els principis 
comptables i criteris de valoració recollits en el Reial decret 1515/2007, pel qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, i mostren la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, així com la veracitat 
dels fluxos incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. 

 
b) No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’ hagin aplicat 

disposicions legals en matèria comptable.  
 

c) No existeix informació complementària. 
 

 
 
2. PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS. 
 
No s'ha aplicat cap principi comptable no obligatori. 
 
3. ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA. 
 
La Societat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d'empresa en funcionament, sense que 
existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en 
l'exercici següent. 
 
4. COMPARACIO DE LA INFORMACIÓ. 
 
Els estats comptables que s'inclouen en els presents Comptes Anuals relacionen la informació econòmica-
financera relativa a l'exercici actual i la comparen amb la de l'exercici anterior. 
 
5. ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES. 
 
No es presenten elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç. 
 
6. CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES. 
 
No s'han realitzat en l'exercici, ajustos als comptes anuals de l'exercici 2021 per canvis de criteris comptables. 

 
7. CORRECCIÓ D’ ERRORS. 
 
Els comptes anuals de l'exercici 2021 no inclouen ajustos realitzats com a conseqüència d'errors detectats en 
l'exercici. 
 
 
 
3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Els principis comptables i normes de registre i valoració més significatius aplicats són els que es relacionen a 
continuació: 
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IMMOBILITZAT INTANGIBLE. 
 
L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el cost de 
producció. El cost de l'immobilitzat intangible adquirit mitjançant combinacions de negocis és el seu valor 
raonable en la data d'adquisició. 
 
Després del reconeixement inicial, l'immobilitzat intangible es valora pel seu cost, menys l'amortització 
acumulada i, si escau, l’ import acumulat de les correccions per deterioració registrades. 
 
Els actius intangibles s'amortitzen sistemàticament en funció de la vida útil estimada dels mateixos i del seu 
valor residual. Els mètodes i períodes d'amortització aplicats son revisats en cada tancament d'exercici i, si 
escau, ajustats de forma prospectiva. Almenys al tancament de l'exercici, s'avalua l'existència d'indicis de 
deterioració, en aquest cas s'estimen els imports recuperables, efectuant-se les correccions valoratives que 
procedeixin. 
 
En el present exercici no s'han reconegut Pèrdues netes per deterioració derivades dels actius intangibles. 
 
Investigació i desenvolupament 
La Societat registra les despeses d'investigació com despeses de l'exercici  en què es realitzen. 

 
Les despeses d'investigació s'amortitzen linealment des de la data d'activació i les despeses de 
desenvolupament s'amortitzen linealment des de la data de finalització dels projectes.  
 
Les despeses d' investigació i desenvolupament activats són aquells que compleixen les següents condicions: 

- Estar específicament individualitzats per projectes i el seu cost clarament establert perquè pugui ser 
distribuït en el temps. 

-  Es pot establir una relació estricta entre projecte de recerca i objectius perseguits i obtinguts. 
L'apreciació d'aquest requisit es realitza genèricament per a cada conjunt d'activitats interrelacionades 
per l'existència d'un objectiu comú. 

 
Les despeses de desenvolupament de l'exercici s'activen des del moment en què es compleixen totes les 
següents condicions: 

- Existència d'un projecte específic i individualitzat que permeti valorar de forma fiable el 
desemborsament atribuïble a la realització del projecte.  

 
- L'assignació, imputació i distribució temporal dels costos de cada projecte estan clarament establertes. 

 
- En tot moment existeixen motius fundats d'èxit tècnic en la realització del projecte, tant per al cas en 

què la intenció sigui la de l'explotació directa, com pel de la venda a un tercer del resultat del projecte 
una vegada conclòs, si existeix mercat. 

 
- La rendibilitat econòmic-comercial del projecte està raonablement assegurada. 

 
- El finançament dels diferents projectes estan raonablement assegurada per completar la realització 

dels mateixos. A més d'estar assegurada la disponibilitat dels adequats recursos tècnics o d'un altre 
tipus per completar el projecte i per utilitzar o vendre l'actiu intangible. 

 
- Existeix una intenció de completar l'actiu intangible en qüestió, per usar-ho o vendre-ho. 

 
El compliment de totes les condicions anteriors es verifica durant tots els exercicis en els quals es realitza el 
projecte, sent l'import a activar el que es produeix a partir del moment en què es compleixen aquestes 
condicions. 
 
En cap cas s'activen els desemborsaments reconeguts inicialment com a despeses de l'exercici i que 
posteriorment han complert les condicions esmentades per a la seva activació.  
 
Els projectes que es realitzen amb mitjans propis de l'empresa, es valoren pel seu cost de producció, que 
comprenen tots els costos directament atribuïbles i que són necessaris per crear, produir i preparar l'actiu 
perquè pugui operar de la forma prevista.  
 
La imputació a resultats de les despeses activades es realitza conforme als següents criteris: 

- Les despeses de recerca que figuren en l'actiu s'amortitzen, des del moment en què s'activen, durant 
la seva vida útil, en un termini màxim de cinc anys, tret que existeixin dubtes raonables sobre l'èxit 
tècnic o la rendibilitat econòmic-comercial del projecte, en aquest cas s'imputen directament a pèrdues 
de l'exercici.  
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Les despeses de desenvolupament que figuren en l'actiu s'amortitzen com a molt en cinc anys, començant 
l'amortització a partir de la data de terminació del projecte. 
 
Aquells projectes en el cas en què existeixin dubtes raonables sobre l'èxit tècnic o la rendibilitat econòmic-
comercial del projecte, els imports registrats en l'actiu, s'imputen directament a pèrdues de l'exercici. 
 
No hi ha cap projecte que s'hagi considerat sense èxit o sense rendibilitat. 
 
Patents, llicències, marques i similars 
La propietat industrial es valora pels costos incorreguts per a l'obtenció de la propietat o el dret a l'ús o a la 
concessió de l'ús de les diferents manifestacions de la mateixa, sempre que, per les condicions econòmiques 
que es derivin del contracte hagin d'inventariar-se. S'inclouen, entre unes altres, les patents d'invenció, els 
certificats de protecció de models d'utilitat, el disseny industrial i les patents d'introducció. 
 
Els drets de la propietat industrial es valoren pel preu d'adquisició o cost de producció. Es comptabilitzen en 
aquest concepte el valor en llibres de les despeses de desenvolupament activats en el moment en què 
s'obtingui la corresponent patent o similar, inclòs el cost de registre i formalització de la propietat industrial, 
sempre que es compleixin les condicions legals necessàries per a la seva inscripció en el corresponent registre, 
i sense perjudici dels imports que també poguessin comptabilitzar-se per raó d'adquisició a tercers dels drets 
corresponents. Les despeses de recerca segueixen el seu ritme d'amortització i no s'incorporen al valor 
comptable de la propietat industrial. 
 
Les patents es poden utilitzar durant un període de 10 anys, per la qual cosa s'amortitzen linealment en aquest 
període. 
 
Aplicacions informàtiques 
Es valoren al preu d'adquisició o cost de producció, incloent-ne en aquest epígraf les despeses de 
desenvolupament de les pàgines web. La vida útil d'aquests elements s'estima en 3 anys. 
 
Les despeses del personal propi que ha treballat en el desenvolupament de les aplicacions informàtiques 
s'inclouen com major cost de les mateixes, amb abonament a l'epígraf Treballs realitzats per l'empresa per al 
seu actiu del compte de pèrdues i guanys. 
 
Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i els costos de manteniment són carregats en 
el compte de pèrdues i guanys en l'exercici que es produeixen.  
 
Drets  de traspàs 
Figuren en la comptabilitat per haver estat adquirits a títol onerós. S'amortitzen seguint un criteri sistemàtic no 
excedint el període d'amortització del que previsiblement contribueixi a l'obtenció d'ingressos. En tot cas, es té 
previst amortitzar-los en un període de temps no superior als deu anys. 
 
Deterioració de valor d' immobilitzat intangible 
En l' exercici 2021 la Societat no ha registrat pèrdues per deterioració de l'immobilitzat intangible.  
 
Propietat intel·lectual 
La propietat intel·lectual està integrada per drets de caràcter personal i patrimonial, que atribueixen a l'autor la 
plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les establertes en la Llei. 
Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques 
expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur.  
El títol d'una obra, quan sigui original, queda protegit com a part d'ella.  
 
Corresponen a l'autor de la propietat intel·lectual dues classes de drets: el dret moral, de caràcter 
irrenunciable i inalienable i, el dret d'explotació de la seva obra, que abasta els drets, entre uns altres, de  
reproducció i distribució.  
 
Per als elements de la propietat intel·lectual, amb caràcter general, s'utilitzaran els mateixos principis i criteris 
de valoració indicats per a la propietat industrial, utilitzant per a la seva comptabilització una partida específica. 
 
Contractes de franquícia 
L'import satisfet en contraprestació del cànon d'associació a una franquícia es comptabilitza com un 
immobilitzat intangible quan sigui probable l'obtenció a partir del mateix de beneficis o rendiments econòmics  
per a l'empresa en el futur i quan es pugui valorar de manera fiable.  
 
Aquest dret s'amortitza de forma sistemàtica durant el període en què contribueix a l'obtenció d'ingressos, no 
excedint el termini de durada del contracte de franquícia, tenint en compte, si escau, les possibles pròrrogues  
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que s'han acordat. 
 
Si al llarg de la vida del contracte existissin dubtes sobre la recuperació de l'actiu, s'haurà de registrar  
l'oportuna correcció valorativa per deterioració.  
 
Drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle 
Aquests drets es reconeixen pel seu preu d'adquisició. Quan es tracten de drets adquirits sense contraprestació 
o per un import substancialment inferior al seu valor de mercat, es reconeix un ingrés directament imputat al 
patrimoni net al començament de l'exercici natural al que corresponen, que és objecte de transferència al 
compte de pèrdues i guanys a mesura que es realitza la imputació a despeses per les  
emissions associades als drets rebuts sense contraprestació. 
 
Els drets d'emissió no s'amortitzen. I estan subjectes a les correccions valoratives per deterioració que siguin 
necessàries. 
 
L'emissió de gasos d'efecte hivernacle origina el reconeixement d'una despesa en el compte de pèrdues i 
guanys de l'exercici i de la corresponent provisió, atès que a la data de tancament és indeterminat quant al seu 
import exacte. La provisió es mantindrà fins al moment en què es cancel·li l'obligació mitjançant el  
lliurament dels corresponents drets. 
 
 
IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
Es valora al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció que inclou, a més del import facturat després de 
deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionats que 
es produeixin fins a la seva posada en funcionament, com les despeses de explanació i enderrocament, 
transport, segurs, instal·lació, muntatge i altres similars. La Societat inclou en el cost de l'immobilitzat material 
que necessita un període de temps superior a un any per a estar en condicions d'ús, explotació o venda, les 
despeses financeres relacionats amb el finançament específic o genèrica, directament atribuïble a l'adquisició, 
construcció o producció. Forma part, també, del valor de l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual 
de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retir i altres associades a l'actiu, tals com costos 
de rehabilitació, quan aquestes obligacions donen lloc al registre de provisions. Així com la millor estimació del 
valor actual de l'import contingent, no obstant això, els pagaments contingents que depenguin de magnituds 
relacionades amb el desenvolupament de l'activitat, es comptabilitzen com una despesa en el compte de 
pèrdues i guanys a mesura en què s'incorrin. 
 
Les quantitats lliurades a compte d'adquisicions futures de béns de l'immobilitzat material, es registren en l'actiu 
i els ajustos que sorgeixin per l'actualització del valor de l'actiu associat a la bestreta donen lloc al 
reconeixement d'ingressos financers, conforme es reportin. A aquest efecte s'utilitza el tipus d'interès 
incremental del proveïdor existent en el moment inicial, és a dir, el tipus d'interès al que el proveïdor podria 
finançar-se en condicions equivalents a les quals resulten de l'import rebut, que no serà objecte de modificació 
en posteriors exercicis. Quan es tracti de bestretes amb venciment no superior a un any i l'efecte financer del 
qual no sigui significatiu, no serà necessari dur a terme cap tipus d'actualització. 
 
No és aplicable l'activació de grans reparacions i costos de retir i rehabilitació. La Societat no té compromisos 
de desmantellament, retir o rehabilitació per als seus béns d'actiu. Per això no s'han comptabilitzat en els actius 
valors per a la cobertura de tals obligacions de futur.  
 
Després del reconeixement inicial, es comptabilitza la reversió del descompte financer associat a la provisió en 
el compte de pèrdues i guanys i s'ajusta el valor del passiu d'acord amb el tipus d'interès aplicat en el 
reconeixement inicial, o en la data de l'última revisió. Per la seva banda, la valoració inicial de l'immobilitzat 
material podrà veure's alterada per canvis en estimacions comptables que modifiquin l'import de la provisió 
associada als costos de desmantellament i rehabilitació, una vegada reconeguda la reversió del descompte, i 
que podran venir motivats per: 
 

- Un canvi en el calendari o en l'import dels fluxos d'efectiu benvolguts per cancel·lar l'obligació 
associada al desmantellament o la rehabilitació.  

 
- El tipus de descompte emprat per la Societat per a la determinació del valor actual de la provisió que, 

en principi, és el tipus d'interès lliure de risc, tret que en estimar els fluxos d'efectiu no s'hagués tingut 
en compte el risc associat al compliment de l'obligació. 

 
Es registra la pèrdua per deterioració del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu valor net 
comptable superi al seu import recuperable, entenent aquest com el major import entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
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Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu de les obres i treballs efectuats per la Societat, es 
carregaran en els comptes de despeses que corresponguin. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a 
un augment de la capacitat productiva o a un allargament de la vida útil dels béns, són incorporats a l'actiu 
com a major valor del mateix. Els comptes de l'immobilitzat material en curs, es carreguen per l'import 
d'aquestes despeses, amb abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats per la Societat 
per a si mateixa. 
 
Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les condicions dels mateixos 
es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius. 
 
La normativa vigent estableix que el cost dels béns arrendats es comptabilitzarà en el balanç de situació segons 
la naturalesa del ben objecte del contracte i, simultàniament, un passiu pel mateix import. Aquest import serà 
el menor entre el valor raonable del ben arrendat i el valor actual a l'inici de l'arrendament de les quantitats 
mínimes acordades, inclosa l'opció de compra, quan no existeixin dubtes raonables sobre el seu exercici. No 
s'inclouran en el seu càlcul les quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis i els impostos repercutibles 
per l'arrendador. 
 
En els arrendaments financers es comptabilitza l'actiu d'acord amb la seva naturalesa, i un passiu financer pel 
mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual a l'inici de  
l'arrendament dels pagaments mínims acordats. 
 
Els actius registrats per aquest tipus d'operacions s'amortitzen amb criteris similars als aplicats al conjunt dels 
actius materials, atenent a la seva naturalesa. 
 
Els contractes d'arrendament financer han estat incorporats directament com a actiu de la Societat i es fa figurar 
en el passiu el deute existent amb el creditor. Els interessos s'incorporen directament com a despeses a mesura 
que es van liquidant les quotes corresponents.  
 
L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza, des del moment en el qual estan disponibles 
per a la seva posada en funcionament, de forma sistemàtica durant la seva vida útil benvolguda, estimant un 
valor residual nul, en funció dels següents anys de vida útil:  
 

Descripció  Períodes  % Anual  

Construccions  50  2,00  
Instal.lacions tècniques  10  10,00  
Maquinària  10  10,00  
Utillatge  10  10,00  
Altres instal.lacions  10  10,00  
Mobiliari  10  10,00  
Equips processos d'informació  4  25,00  
Elements de transport  6  16,00  
Altre immobilitzat  10  10,00  

 
 
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. 
 
La Societat classifica com inversions immobiliàries aquells actius no corrents que siguin immobles i que 
posseeix per a obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, en lloc de per al seu ús en la producció o 
subministraments de béns o serveis, o bé per a fins administratives, o la seva venda en el curs ordinari de les 
operacions. Així com aquells terrenys i edificis els usos futurs dels quals no estiguin determinats en el moment 
de la seva incorporació al patrimoni de la Societat. 
 
Per a la valoració de les inversions immobiliàries s'utilitza els criteris de l'immobilitzat material per als terrenys 
i construccions, sent els següents: 
 

- Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d'adquisició més les despeses de condicionament,  
com tancaments, moviment de terres, obres de sanejament i drenatge, els d'enderrocament de 
construccions quan sigui necessari per a poder efectuar obres de nova planta, les despeses 
d'inspecció i aixecament de plànols quan s'efectuen amb caràcter previ a la seva adquisició, així com, 
l'estimació inicial del valor actual de les obligacions presents derivades dels costos de rehabilitació del 
solar.  
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- Les construccions es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció incloses aquelles 
instal·lacions i elements que tenen caràcter de permanència, per les taxes inherents a la construcció 
i els honoraris facultatius de projecte i adreça d'obra.  

 
 
PERMUTES. 
 
En les permutes de caràcter comercial, es valora l'immobilitzat material rebut pel valor raonable de l'actiu 
lliurat més les contrapartides monetàries que s'han lliurat a canvi tret que es tingui una evidència més clara 
del valor raonable de l'actiu rebut i amb el límit d'aquest últim.  

S'ha considerat una permuta de caràcter comercial quan: 

- El risc, calendari i import dels fluxos d'efectiu de l'immobilitzat rebut difereix de la configuració dels 
fluxos d'efectiu de l'actiu lliurat; o  

- El valor actual dels fluxos d' efectiu després d' impostos de les activitats de la Societat afectades per 
la permuta, es veu modificat com a conseqüència de la permuta. 

Quan la permuta no tingui caràcter comercial o quan no pugui obtenir-ne una estimació fiable del valor raonable 
dels elements que intervenen en l'operació, l'immobilitzat material rebut es valora pel valor comptable del bé 
lliurat més, si escau, les contrapartides monetàries que s'haguessin lliurat a canvi, amb el límit, quan estigui 
disponible, del valor raonable de l'immobilitzat rebut si aquest fos menor.  
 
 
CRITERIS EMPRATS EN LES ACTUALITZACIONS DE VALOR PRACTICADES. 
 
Durant l'exercici no s'han realitzat actualitzacions de valor. 
 
 
ACTIUS FINANCERS I PASSIUS FINANCERS. 
 
La societat té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contractes que donen lloc a un actiu 
financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en altra 
empresa. Es consideren, per tant instruments financers, els següents: 
 
Inversions financeres a llarg termini 
Préstecs i comptes per cobrar: es registren al seu cost amortitzat, corresponent a l'efectiu lliurat, menys les 
devolucions del principal efectuades, més els interessos reportats no cobrats en el cas dels préstecs, i al valor 
actual de la contraprestació realitzada en el cas dels comptes per cobrar. La Societat registra les corresponents 
provisions per la diferència existent entre el import a recuperar dels comptes per cobrar i el valor en llibres pel 
qual es troben registrades.  

Inversions mantingudes fins al seu venciment: aquells valors representatius de deute amb una data de 
venciment fixada, cobraments de quantia determinada o determinable, que es negociïn en un mercat actiu i 
que la Societat té intenció i capacitat de conservar fins al seu venciment. Es comptabilitzen al seu cost 
amortitzat.  

Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats: La Societat classifica els actius i passius 
financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement 
inicial només si:  

 Amb això s’elimina o redueix significativament la no correlació comptable entre actius i passius 
financers o 

 el rendiment d’un grup d’actius financers, passius financers o d’ambdós, es gestiona i avalua segons 
el criteri de valor raonable, d’acord amb l’estratègia documentada d’inversió o de gestió del risc de la 
Societat.  

També es classifiquen en aquesta categoria els actius i passius financers amb derivats implícits, que són 
tractats com instruments financers híbrids, bé perquè han estat designats com a tals per la Societat o degut al 
fet que no es pot valorar el component del derivat amb fiabilitat en la data adquisició o en una data posterior. 
Els actius i passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys es valoren seguint 
els criteris establerts per als actius i passius financers mantinguts per a negociar 
 
La Societat no reclassifica cap actiu o passiu financer d'aquesta categoria mentre estigui reconegut en el balanç 
de situació, salvo quan escaigui qualificar l'actiu com inversió en empreses del grup, associades o multigrup. 
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Les inversions en empreses del grup, associades o multigrup: aquest tipus d’inversions s’han valorat inicialment 
pel seu cost, és dir, valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de transacció que li han 
estat directament atribuïbles. Posteriorment, aquestes inversions s’han valorat  pel seu cost menys el import 
acumulats de les correccions valoratives per deterioro. 
 
Inversions disponibles per a la venda: són la resta d'inversions que no entren dintre de les quatre categories 
anteriors, venint a correspondre gairebé en la seva totalitat a inversions financeres en capital, amb una inversió 
inferior al 20%. Aquestes inversions figuren en el balanç de situació adjunt pel seu valor raonable quan és 
possible determinar-lo de forma fiable. En el cas de participacions en societats no cotitzades, normalment el 
valor de mercat no és possible determinar-lo de manera fiable pel que, quan es dóna aquesta circumstància, 
es valoren pel seu cost d'adquisició o per un import inferior si existeix evidència de la seva deterioració amb 
venciment inferior a tres mesos.  
 
Efectiu i altres medis líquids equivalents 
Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l'efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres 
inversions a curt termini d'alta liquiditat que són ràpidament realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis 
en el seu valor. 
 
Passius financers 
Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l’import rebut, net de costos incorreguts en la 
transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els 
costos de transacció, es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de meritació utilitzant 
el mètode de l’interès efectiu. L’import reportat i no liquidat s'afegeix a l‘import en llibres de l‘ instrument en la 
mesura que no es liquiden en el període que es produeixen. 

Els comptes a pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i posteriorment són valorades al cost 
amortitzat utilitzant el mètode de la taxa d'interès efectiu.  
 
Instruments financers derivats i comptabilització de cobertures 
La Societat està exposada a les fluctuacions que es produeixin en els tipus de canvi dels diferents països on 
opera. A fi de mitigar aquest risc, se segueix la pràctica de formalitzar, sobre la base de les seves previsions i 
pressupostos, contractes de cobertura de risc en la variació del tipus de canvi quan les perspectives d'evolució 
del mercat així ho aconsellen. 

De la mateixa manera, manté una exposició al tipus de canvi per les variacions potencials que es puguin produir 
en les diferents divises que manté el deute amb entitats financeres, pel que realitza cobertures d'aquest tipus 
d'operacions quan les perspectives d'evolució del mercat així ho aconsellen.  

D'altra banda, es troba exposada a les variacions en les corbes de tipus d'interès al mantenir tota el seu deute 
amb entitats financeres a interès variable. En aquest sentit la Societat formalitza contractes de cobertura de 
risc de tipus d'interès, bàsicament a través de contractes amb estructures que asseguren tipus d'interès 
màxims.  

Al tancament de l'exercici s'han valorat els contractes en vigor comparant, per a cada contracte individualment 
considerat, el preu pactat amb la cotització de cada divisa i, si escau, amb el tipus d'interès de referència a la 
data de tancament, reconeixent els canvis de valor dels mateixos en el compte de resultats. 
 
Inversions en empreses del grup, multigrup i associades 
Les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, es valoren inicialment pel seu cost, que equival 
al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció.  

Almenys al tancament de l'exercici, la Societat procedeix a avaluar si ha existit deterioració de valor de les 
inversions. Les correccions valoratives per deterioració i si escau la reversió, es duen com despesa o ingrés, 
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.  

La correcció per deterioració s'aplicarà sempre que existeixi evidència objectiva que el valor en llibres d'una 
inversió no serà recuperable. S'entén per valor recuperable, el major import entre el seu valor raonable menys 
els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió, calculats bé mitjançant 
l'estimació dels quals s'espera rebre com a conseqüència del repartiment de dividends realitzats per l'empresa 
participada i de l'alienació o baixa en comptes de la inversió mateixa, bé mitjançant l'estimació de la seva 
participació en els fluxos d'efectiu que s'espera que siguin generats per l'empresa participada. Excepte millor 
evidència del import recuperable, es prendrà en consideració el patrimoni net de l'Entitat participada corregit 
per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració.  

Els passius financers i els instruments de patrimoni es classifiquen conforme al contingut dels acords 
contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic. Un instrument de patrimoni és un contracte que 
representa una participació residual en el patrimoni del grup una vegada deduïts tots les seves passius.  
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INSTRUMENTS DE PATRIMONI PROPI EN PODER DE L’EMPRESA. 
 
No existeixen instruments de patrimoni propi en poder de l’empresa. 
 
 
EXISTÈNCIES. 
 
Es valoren al preu d'adquisició o cost de producció. El preu d'adquisició és l'import facturat pel proveïdor, 
deduïts els descomptes i els interessos incorporats al nominal dels dèbits més les despeses addicionals perquè 
les existències es trobin situats per a la seva venda: transports, aranzels, assegurances i altres atribuïbles a 
l'adquisició. Quant al cost de producció, les existències es valoren afegint al cost d'adquisició de les matèries 
primeres i altres matèries consumibles, els costos directament imputables al producte i la part que raonablement 
correspon els costos indirectament imputables als productes. 
 
El mètode FIFO és l'adoptat per l'empresa per considerar-lo el més adequat per a la seva gestió. 

Els impostos indirectes que graven les existències només s'incorporen al preu d'adquisició o cost de producció 
quan no són recuperables directament de la Hisenda Pública.  

Atès que les existències de la Societat no necessiten un període de temps superior a un any per a estar en 
condicions de ser venudes, no s'inclouen despeses financeres en el preu d'adquisició o cost de producció.  

Les bestretes a proveïdors a compte de subministraments futurs d'existències es valoren pel seu cost.  

La valoració dels productes obsolets, defectuosos o de lent moviment es redueix al seu possible valor de 
realització. 

Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, 
s'efectuen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com una despesa en el compte de pèrdues i 
guanys.  

Si deixen d'existir les circumstàncies que van causar la correcció del valor de les existències, l'import de la 
correcció és objecte de reversió reconeixent-lo com un ingrés en el compte de pèrdues i guanys. 

 
 
TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA. 
 
Les operacions realitzades en moneda estrangera es registren en la moneda funcional de la Societat (euros) 
als tipus de canvi vigents en el moment de la transacció. Durant l'exercici, les diferències que es produeixen 
entre el tipus de canvi comptabilitzat i el qual es troba en vigor a la data de cobrament o de pagament es 
registren com resultats financers en el compte de resultats. La societat no ha canviat en l'exercici la moneda 
funcional que és l'euro (o la moneda que es tracti).  

Així mateix, a.  31 de Desembre de 2021 de cada any, es realitza al tipus de canvi de tancament la conversió 
dels saldos a cobrar o pagar amb origen en moneda estrangera. Les diferències de valoració produïdes es 
registren com resultats financers en el compte de resultats. 

 
 
IMPOST SOBRE BENEFICIS. 
 
La despesa per impost corrent es determina mitjançant la suma de la despesa per impost corrent i l'impost 
diferit. La despesa per impost corrent es determina aplicant el tipus de gravamen vigent al guany fiscal, i 
minorant el resultat així obtingut en l'import de les bonificacions i deduccions generals i aplicades en l'exercici.  

Els actius i passius per impostos diferits, procedeixen de les diferències temporals definides com els imports 
que es preveuen pagadors o recuperables en el futur i que deriven de la diferència entre el valor en llibres dels 
actius i passius i la seva base fiscal. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal el tipus de 
gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los.  

Els actius per impostos diferits sorgeixen, igualment, com a conseqüència de les bases imposables negatives 
pendents de compensar i dels crèdits per deduccions fiscals generades i no aplicades.  

Es reconeix el corresponent passiu per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables, llevat 
que la diferència temporal es derivi del reconeixement inicial d'un fons de comerç o del reconeixement inicial 
(llevat d'una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que en el moment de la seva 
realització, no afecti ni al resultat fiscal ni comptable.  

Per la seva banda, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporals deduïbles, només es 
reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat va a tenir en el futur suficients guanys fiscals 
contra els quals poder fer-los efectius i no procedeixin del reconeixement inicial (excepte en una combinació 
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de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. 
La resta d'actius per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de compensar) 
només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys 
fiscals contra els quals poder fer-los efectius.  

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) 
a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos, d'acord amb 
els resultats de les anàlisis realitzades 

La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels passius i actius 
per impost diferit, així com, si es el cas, pel reconeixement i imputació al compte de pèrdues i guanys de l'ingrés 
directament imputat al patrimoni net que pugui resultar de la comptabilització d'aquelles deduccions i altres 
avantatges fiscals que tinguin la naturalesa econòmica de subvenció.  
 
 
INGRESSOS I DESPESES. 
 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritació amb independència del moment en què es 
produeix el corrent monetari o financer derivat d'ells.  

Tanmateix, la Societat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, 
mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, tot i ser eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts.  

Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida rebuda o a 
rebre derivada dels mateixos. Els descomptes per pagament, per volum o altre tipus de descomptes, així com 
els interessos incorporats al nominal dels crèdits, es registren com una minoració dels mateixos. No obstant 
això la Societat inclou els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any 
que no tenen un tipus d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

Els descomptes concedits a clients  es reconeixen el moment en què és probable que es compliran les 
condicions que determinen la seva concessió com una reducció dels ingressos per vendes. 

Les bestretes a compte de vendes futures figuren valorats pel valor rebut.  

 
PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.  
 
Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de successos passats 
dels quals poden derivar perjudicis patrimonials per a la Societat l'import i moment de cancel·lació són 
indeterminats es registren en el balanç de situació com provisions pel valor actual del import més probable que 
s'estima que la Societat haurà de desemborsar per a cancel·lar l'obligació.   

La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació, no suposa una minoració de l'import 
del deute, sense perjudici del reconeixement en l'actiu de la Societat del corresponent dret de cobrament, 
sempre que no hi hagi dubtes que aquest reemborsament serà percebut, registrant l'actiu per un import no 
superior de l'obligació registrada comptablement. 
  
 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 

Les subvencions de capital no reintegrables es valoren pel import concedit, reconeixent-ne inicialment com 
ingressos directament imputats al patrimoni net i s'imputen a resultats en proporció a la depreciació 
experimentada durant el període pels actius finançats per aquestes subvencions, llevat que es tracti d'actius no 
menyspreables en aquest cas s'imputaran al resultat de l'exercici en què es produeixi l'alienació o baixa en 
inventari dels mateixos.  

Mentre tenen el caràcter de subvencions reintegrables es comptabilitzen com deutes a llarg termini 
transformables en subvencions.  

Quan les subvencions es concedeixin per a finançar despeses específiques s'imputen com a ingressos en 
l'exercici que es meritin les despeses que estan finançant.  
 
 
NEGOCIS CONJUNTS. 
 

La Societat reconeix en el seu balanç i al compte de pèrdues i guanys la part proporcional que li correspon, en 
funció del percentatge de participació, dels actius, passius, despeses i ingressos incorreguts pel negoci conjunt.  

S'han eliminat els resultats no realitzats que hi ha per transaccions amb els negocis conjunts, en proporció a la 
participació que correspon a aquesta Societat. Igualment han estat objecte d'eliminació els imports d'actius, 
passius, ingressos, despeses i fluxos d'efectiu recíprocs.  



FORUM EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDES  11 
 

  

 
TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES. 

En el supòsit d'existir, les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de 
vinculació, es comptabilitzen d'acord amb les normes generals. Els elements objecte de les transaccions que 
es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza 
d'acord amb el que preveuen les normes particulars per als comptes que correspongui.  

Aquesta norma de valoració afecta a les parts vinculades que s'expliciten en la Norma de registre i valoració 
13ª del Pla General de Comptabilitat. En aquest sentit:  

a) S'entendrà que una empresa forma part grup quan ambdues estiguin vinculades per una relació de 
control, directa o indirecta, anàloga a la prevista en l'article 42 del Codi de Comerç, o quan les 
empreses estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o diverses persones jurídiques que actuïn 
conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries. 

b) Se entendrà que una empresa és associada quan, sense que es tracti d' una empresa del grup en el 
sentit assenyalat, l'empresa o les persones físiques dominants, exerceixin sobre aquesta empresa 
associada una influència significativa, tal com es desenvolupa detingudament en l'esmentada Norma 
de registre i valoració 13ª.  

c) Una part es considera vinculada a l'altra quan una d' elles exerceix o te possibilitat d' exercir directa o 
indirectament o en virtut de pactes o acords entre accionistes o partícips, el control sobre una altra o 
una influència significativa en la presa de decisions financeres i d'explotació de l'altra, tal com es 
detalla detingudament en la Norma de registre i valoració 15ª. 

  
 
4. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
El moviment hagut en aquest capítol del balanç de situació adjunt és el següent: 
  

  
Immobilitzat 

intangible  
Immobilitzat material  

Inversions 
immobiliàries  

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI  2021  9.214,17  817.491,88  0,00  
    (+)Entrades  8.375,00  11.720,23  316.373,35  
    (+)Correccions de valor per actualització  0,00  0,00  0,00  
    (-)Sortides  0,00  325.485,59  0,00  
B)SALDO FINAL BRUT, EXERCICI  2021  17.589,17  503.726,52  316.373,35  
C)AMORTITZ.ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI  
2021  

5.665,15  383.773,54  0,00  

    (+) Dotació a l'amortització de l'exercici  773,58  10.169,18  50.260,57  
    (+)Augment amortització acumulada per efecte 
actualització  

0,00  0,00  0,00  

    (+)Augments per adquisicions o traspassos  0,00  0,00  0,00  
    (-)Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos  

0,00  58.198,63  0,00  

D)AMORTIZ.ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI  2021  6.438,73  335.744,09  50.260,57  
E)CORRECCIONS PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL  
2021  

0,00  0,00  0,00  

    (+) Correccions valoratives reconegudes en el període  0,00  0,00  0,00  
    (-)Reversió de correccions valoratives  0,00  0,00  0,00  
    (-)Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos  

0,00  0,00  0,00  

F)CORRECCIONS PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL  
2021  

0,00  0,00  0,00  

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI  2020  9.214,17  815.708,68  0,00  
    (+)Entrades  0,00  3.186,35  0,00  
    (+)Correccions de valor per actualització  0,00  0,00  0,00  
    (-)Sortides  0,00  1.403,15  0,00  
B)SALDO FINAL BRUT, EXERCICI  2020  9.214,17  817.491,88  0,00  
C)AMORTITZ.ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI  
2020  

5.212,92  373.517,05  0,00  

    (+) Dotació a l'amortització de l'exercici  452,23  11.239,49  0,00  
    (+)Augment amortització acumulada per efecte 
actualització  

0,00  0,00  0,00  

    (+)Augments per adquisicions o traspassos  0,00  0,00  0,00  
    (-)Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos  

0,00  983,00  0,00  

D)AMORTIZ.ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI  2020  5.665,15  383.773,54  0,00  
E)CORRECCIONS PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL  
2020  

0,00  0,00  0,00  

    (+) Correccions valoratives reconegudes en el període  0,00  0,00  0,00  
    (-)Reversió de correccions valoratives  0,00  0,00  0,00  
    (-)Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos  

0,00  0,00  0,00  

F)CORRECCIONS PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL  
2020  

0,00  0,00  0,00  
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A continuació es detallen les operacions d'arrendament financer sobre actius no corrents: 
 

Descripció element  Cost origen  Duració  
Anys 

transcorreguts 
Quotes ex.ant Quotes exer.  Quotes pdts.  

Valor 
op.compra  

LOCAL VILAFRANCA  240.404,84  20  15  99.322,87  3.084,23  137.997,74  1.488,52  

 
 
El detall de les inversions inmobiliàries més significatives és: 
 

Tipus d'inversió  Destí  
LOCAL C/BENEFICENCIA -  VILAFRANCA  LLOGUER  

 
 
 
 
5. ACTIUS FINANCERS 
 
Classe d'actius financers no corrent 
 
L'anàlisi del moviment durant l'any per a cada classe d'actius financers no corrent és el següent:   

  
Instruments de 

patrimoni  

Valors 
representatius de 

deute  

Crèdits, Derivats i 
altres  

TOTAL  

 Saldo a l'inici de l'exercici 2020  3.100,00  0,00  23.600,00          26.700,00  
   (+) Altes  0,00  0,00  19.002,65          19.002,65  
   (-) Sortides i reduccions  0,00  0,00  600,00             600,00  
   (+/-) Transferències i altres variacion  0,00  0,00  0,00               0,00  
 Saldo al final de l'exercici 2020  3.100,00  0,00  42.002,65          45.102,65  
 Saldo a l'inici de l'exercici 2021  3.100,00  0,00  42.002,65          45.102,65  
   (+) Altes  0,00  0,00  5.716,94           5.716,94  
   (-) Sortides i reduccions  0,00  0,00  0,00               0,00  
   (+/-) Transferències i altres variacion  0,00  0,00  0,00               0,00  
 Saldo al final de l'exercici 2021  3.100,00  0,00  47.719,59          50.819,59  

 
  
Empreses del grup, multigrup i associats 
 
No hi ha correccions valoratives per deteriorament registrades en les diferentes participacions. 
 
 
 
6. PASSIUS FINANCERS 
 
Classificació per venciments 
 
Les classificacions per venciment dels passius financers de la Societat, dels imports que vencin en cadascun 
dels següents anys al tancament de l'exercici i fins al seu últim venciment,  es detallen en el següent quadre: 
 

 Un  Dos  Tres  Quatre  Cinc  Més de 5  TOTAL  

Deutes amb entitats de crèdit  
       

48.688,32  
      

114.596,62  
       

20.084,59  
       

20.612,23  
       

21.155,47  
       

90.639,39  
       

315.776,62  

Creditors per arrendament financer          3.125,88          3.168,10          3.210,87          3.254,24  
      

125.238,65  
            0,00  

       
137.997,74  

Altres deutes          1.440,00              0,00              0,00              0,00          1.200,00              0,00  
         

2.640,00  
Deutes amb empr. grup i 
associades  

            0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00  

Creditors comercials no corrents              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00  
Creditors comercials i altres 
comptes a pagar  

       
49.841,75  

            0,00              0,00              0,00              0,00              0,00  
        

49.841,75  
   Proveïdors  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00               0,00  

   Altres creditors  49.841,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
        

49.841,75  
Deute amb característiques 
especials  

            0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00  

Total  
      

103.095,95  
      

117.764,72  
       

23.295,46  
       

23.866,47  
      

147.594,12  
       

90.639,39  
       

506.256,11  
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Deutes amb garantía real 
 
Els deutes amb garantía real son les següents:  
 

Empresa o entitat  Tipus de garantia  Import  

CAIXABANK  HIPOTECARIA  135.752,08  
BBVA  LEASING  137.997,74  

    273.749,82  

 
 
 
 
 
7. FONS PROPIS 
 
 
Detall dels fons propis 
 

Fons propis  Exercici 2021  

   I.Capital  0,00  
      Capital escripturat  0,00  
      Capital no exigit  0,00  
  II.Prima d'emissió  0,00  
 III.Reserves  0,00  
      Legal i estatutària  0,00  
      Altres reserves  0,00  
      Reserva revalorització  Llei 16/2012  0,00  
      Reserva capitalització  0,00  
  IV.Accions i participacions en patrimoni pròpies  0,00  
   V.Resultats d'exercicis anteriors  24.415,68  
      Remanent  125.480,56  
      Resultats negatius d'exercicis anteriors  -101.064,88  
  VI.Altres aportacions de socis  0,00  
 VII.Resultat de l'exercici  1.364,30  
VIII.Dividend a compte  0,00  
  IX.Altres instruments de patrimoni  0,00  
     TOTAL  25.779,98  

 
  
 
 
 
8. SITUACIÓ FISCAL 
 
Despesa per impost sobre beneficis  
 
L’import de la despesa per impost sobre beneficis corrent puja a  -0,00 euros. 
 
 
 
 
 
9. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
A continuació es detalla les persones o empreses amb les que s'han realitzat operacions vinculades: 
  

Nom  NIF  Naturalesa relació  

CONSORCI DE SERVEIS EMPRESARIALS GRAN PENEDES S.L.  B61877247  CREDIT  
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La informació econòmica sobre els imports dels saldos pendents, tant d'actius com de passius, de les 
operacions amb parts vinculades de la Societat es recull en el següent quadre: 
 

Operacions amb parts vinculades en l'exercici 2021  Entitat dominant  
Empreses 

dependents  
Negocis conjunts 

Empreses 
associades  

Empr. control 
conjunt  

Personal clau 
direcció  

A) ACTIU NO CORRENT  0,00  46.519,59  0,00  0,00  0,00  0,00  
Inversions financeres a llarg termini:  0,00  46.519,59  0,00  0,00  0,00  0,00  
    -Correccions valoratives por crèdits de dubtós cobrament  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
B) ACTIU CORRENT  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  a) Clients per vendes a llarg termini, dels que:  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
    -Correccions valoratives per clients de dubtós cobrament a 
llarg termini  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  b) Accionistes per desemborsaments exigits  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  c) Altres deutors, dels que:  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
    -Correccions valoratives per altres deutors de dubtós 
cobrament  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. Inversions financeres a curt termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
    -Correccions valoratives per crèdits de dubtós cobrament  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
C) PASSIU NO CORRENT  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1. Deutes a llarg termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  a) Deutes amb entitats de crèdit  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  b) Creditors per arrendament financer  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  c) Altres deutes a llarg termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Deutes amb característiques especials a llarg termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
D) PASSIU CORRENT  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1. Deutes a curt termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  a) Deutes amb entitats de crèdit  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  b) Creditors per arrendament financer  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  c) Altres deutes a curt termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Creditors comercials i altres comptes a pagar  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  a) Proveïdors  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  b) Altres creditors  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
3. Deutes amb característiques especials a curt termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
              

Saldos pendents amb parts vinculades en l'exercici 2020  
Entitat 

dominant  
Empreses 

dependents  
Negocis 

conjunts  
Empreses 

associades  
Empr. control 

conjunt  
Personal clau 

direcció  
A) ACTIU NO CORRENT  0,00  45.102,65  0,00  0,00  0,00  0,00  
Inversions financeres a llarg termini:  0,00  45.102,65  0,00  0,00  0,00  0,00  
    -Correccions valoratives por crèdits de dubtós cobrament  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
B) ACTIU CORRENT  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  a) Clients per vendes a llarg termini, dels que:  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
    -Correccions valoratives per clients de dubtós cobrament a 
llarg termini  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  b) Accionistes per desemborsaments exigits  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  c) Altres deutors, dels que:  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
    -Correccions valoratives per altres deutors de dubtós 
cobrament  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. Inversions financeres a curt termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
    -Correccions valoratives per crèdits de dubtós cobrament  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
C) PASSIU NO CORRENT  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1. Deutes a llarg termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  a) Deutes amb entitats de crèdit  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  b) Creditors per arrendament financer  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  c) Altres deutes a llarg termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Deutes amb característiques especials a llarg termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
D) PASSIU CORRENT  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1. Deutes a curt termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  a) Deutes amb entitats de crèdit  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  b) Creditors per arrendament financer  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  c) Altres deutes a curt termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Creditors comercials i altres comptes a pagar  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  a) Proveïdors  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  b) Altres creditors  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
3. Deutes amb característiques especials a curt termini  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
 
Els imports rebuts pel personal d'alta direcció de la Societat són els següents: 

  Exercici 2021  Exercici 2020  

1. Anticips i crèdits concedits, dels que:  0,00  0,00  
  a) Imports retornats  0,00  0,00  
  b) Obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantía  0,00  0,00  

 
 
Els imports rebuts pels membres de l'òrgan d'administració de la Societat són els següents: 

  Exercici 2021  Exercici 2020  

1. Anticips i crèdits concedits, dels que:  0,00  0,00  
  a) Imports retornats  0,00  0,00  
  b) Obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantía  0,00  0,00  
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10. ALTRA INFORMACIÓ 
 
Nombre mig de persones emprades en el curs de l'exercici 
 
A continuació es detalla el nombre mig de persones ocupades en el curso de l'exercici: 

  Exercici 2021  Exercici 2020  

Persones ocupades  5,29  4,87  
Persones ocupades amb discapacitat major o igual al 33%  0,00  0,00  

 
No hi ha informació adicional a detallar.  
 
 
Subvencions, donacions o llegats rebuts 
 
Les subvencions, donacions o llegats rebuts procedeixen de: 
 

Ens que concedeix  Descripció  Import  

Administracion local  
AJUNTAMENT VILANOVA I LA 
GELTRU  

6.000,00  

Administracion autonomica  INSTITUT CATALA DE LES DONES  3.459,00  
Administracion autonomica  GENERALITAT CATALUNYA SOC  22.000,00  

Administracion local  
AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL 
PENEDES  

3.000,00  

Administracion autonomica  CONSELL COMARCAL AUTOMOCIO  39.338,53  
Total Subvencions oficials            73.797,53  

Entitat comarcal 
AGENCIA DESENVOLUPAMENT 
ECONOMIC GARRAF  

3.000,00  

Total Altres subvencions             3.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
A VILANOVA I LA GELTRU, a 10 de Febrer de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
               

  MARIA NEUS LLOVERAS MASSANA  _______________________      

          

  
 
 
 

        

          

  CARLES BALLESTER BURGUET  _______________________      

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 


