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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUATS DE PIMES EMES PER UN AUDITOR INDEPEDENT

Als membres del COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA (el Col'legi)

Opinió

Hem auditat els comptes anuals del COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA, que comprenen el
balang de situació a 31 de desembre de2O2O, el compte de pérdues iguanys, i la memória, tots ells de
pimes, corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de pimes adjunts expressen, en tots els aspectes significatius,
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA a

31, de desembre de 2020, així com dels resultats corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta
data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica
a la nota 2.1de la memória) i, en particular, amb els principis icriteris comptables cont¡nguts en el mateix.

Fonament de l'opinió

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria
de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més
endavant en la secció "Responsabilitat de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals" del
nostre informe.

Som independents del Col'legi de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els d'independéncia,
que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons l'exigit per la normativa
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de
l'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumstáncies que, d'acord amb alló que estableix
l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessária independéncia de manera que s'hagi vist
compromesa.

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per
a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de l'auditoria

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat
considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes
anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels
comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una
opinió per separat sobre aquets riscos.

Reco ne ixe me nt d' i ngre ssos

Descripció Els ingressos del COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA, que durant l'exercici
2020 han sigut de 1.195 milers d'euros s'obtenen, básicament de les quotes d
col.legiats.

Tenint en compte la seva significativitat, hem considerat el reconeixement d'
com un dels riscos mes rellevants en el desenvolupament de la nostra auditoria
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Procediments
d'auditoria Els nostres principals procediments d'auditoria han inclós al tancament de l'exercici

2020, entre d'altres, enteniment de les polítiques comptables utilitzades de la direcció
de l'Entitat en la determinació, cálcul icomptabilització dels ingressos; comprovació de
l'exactitud i la totalitat dels ingressos reconeguts mitjangant proves substantives, i

revisions analítiques.

Responsabilitats de la Junta de Govern en relació amb els comptes anuals abreujades

La Junta de Govern és responsable de formular els comptes anuals de pimes adjunts, de forma que
expressin la imtage fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Col.legi , de conformitat
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control ¡ntern que
considerin necessari per a permetre la preparació de les comptes anuals abreujades lliures d'incorrecció
material, deguda a frau o error.

En la preparació dels comptes anuals de pimes, la Junta de Govern és responsable de la valoració de la
capacitat del Col'legi per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les
qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en
funcionament excepte si la Junta de Govern té intenció de liquidar el Col.legi o de cessar les seves
operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals de pimes

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals de pimes en el seu
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que
contingui la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat peró no garanteix que una
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a

Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau
o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement
que influeixen en les decisions económiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de
comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme
professional durant tota l'auditoria. També:

ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals de pimes, a causa de frau o
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidéncia
d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar
una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa
d'error, ja que el frau pot implicar col.lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions
intencionadament errónies, o l'elusió del control intern.

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de diss
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstáncies, i no amb la
d'expressar una opinió sobre l'eficácia del control intern de l'entitat.

Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les
comptables i la corresponent informació revelada per la Junta de Govern
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Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de Ia Junta de Govern, del principi comptable
d'entitat en funcionament, basant-nos en l'evidéncia d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o
no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius
sobre la capacitat del Col.legi per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una
incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe sobre la corresponent
informació revelada en els comptes anual o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressi una
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidéncia d'auditoria obtinguda fins a la data del
nostre informe d'auditoria. No obstant aixó, fets o condicions futurs poden ser la causa que el Col.legi
deixi de ser una entitat en funcionament.

Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació
revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents d'una manera que
aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb l'órgan de govern de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el
moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com
qualsevol deficiéncia significativa del control intern que identifiqui en el transcurs de l'auditoria. Entre els
riscos significatius que han estat objecte de comunicació a l'drgan degovern de l'entitat, determinem els
que han estat de la major relleváncia en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en
conseqüéncia, els riscos considerats més significatius.

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentáries prohibeixin revelar públicament la qüestió.

JtuDITOR 
=SlNsrrruro o: CENSoRES luRAoos

DE CUEilTAS OE ESPAÑA

AUDTTORIA OPERATIVA
BARCTNO, S.L. (A.O.B.)

AUDITORIA OPERATIVA BARCINO, S.L.

(lnscrita en el Registre Oficial d'Auditors
de Comptes amb el N.e 51058)

2021 Núm.20/21105984

SELL9 coRpoRA¡Vo. 96'00 EUR

lnforme de auditoría de cuentas sujeto

a la normat¡vá de auditoría de cuent¿s

española o internac¡onal

Marta Pons Casanova
(lnscrita en el Registre Oficial d'Auditors
de Comptes amb el N.e 18780)

Data: 19 de marg de 202!
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COL,LEGI OFICIAL DE MITGES¡ DE TARRAGOIÍA

BALAXQ DE prMES CORRESPOI{ENT A L,E¡(ERCICI ACABAT DL 3rl t2l2o

ACTIU IÍOTES de Ia
UEUÓnIA 2V2l¡ 20t9

al agtrn ro coRRE¡vT 461.Oa5,2(¡ 41t9.72E,76
I. Imnobllitatlntanqlble. 5 310,53 t46,4r
IL lnnobilitzÁt naterlal. 5 11t.761,84 104.355,85
üI. Inverslon¡ lnmoblllarles,
ry. I¡ve¡sions e¡ enpreses I entltats del
gnp I assoclades a llarq terninl 6.a 165.49I,t7 150.644,69

V. Inverslons ñmnceres a llarg ternl¡i. 6.a 183.52 1,66 184.576,8 I
VI. Actlus per lnpost dlferlt

BI ACTIU CORREIfT 783.699,05 791.466.69
I. &risténcle¡. 1.2.267,90 4.727,30
IL Deutors come¡clals I alt¡es comptes a
cobrar 8.974,90 7.t67 ,t5
1. Clients per vendes i prestacions de serueis 8.669,09 4.934,79

2. Accionistes (socis) per desembors no exigits

3. Alhes deutors 309,81 2.232,36
IIf. Inverslon¡ en enp¡eses del grup t
asocl¡de¡ e curt términi
fV. Inverslo¡s flna¡certes ¡ curt termlnl 259.958,38 264.O2t,42
V. Perlodlñcaclou a curt te¡mlni 17.926,22 74.224,65
VI. Efectiu I altrer líquids equlvalents 444.567,65 493.325,77

rOTAL A TIU IA+BI t.244.7a4,26 1,231.190,45

PATRIUOIfI lfET I PASSIU ÍG/IES de lr
TEUóRIA 20.20 20L9

AI PATR¡UOIÍI IfET 1,O16.542.81 1.O1a,93a.(x¡
A-ll Fo¡s propl3 1.O16.542,a1 1.O18.938.09

I. Capital 8 382.aa5,59 382.885,59
l. Fons Social 382.885,59 382.885,59

IL Prlma d'emlssló
üL Re¡erues I 636.052,5C 570.043,58

IV. lAcclons I partlclpaclons el ¡ratrlnonl
proplesl
V. Resultatr d'exerclcls a¡terlors
VI. Altre¡ aDortaciog de ¡oci¡
VII. Re¡ultat de I'exercici 3 2.395.28 66.OO4,92
VUI. lDivtdends a comptel

A-2f Subvenclou, donaclou I llegats rebuts

Bl PASSIU lfo CORnEñT 94.¡189,O9 96.756.09
I. P¡ovlslons a llarg termlnl
IL Deuter a lle¡f terminl 7 94.4a9,O9 96.7s5,09

1. Deutes amb entitats de crédit
2. Creditors per mendament financer
3. Altres deutes a llalg termini 7 9+.4a9,O9 96.755,O9

CI PASIU CORRETÍT 133.752.36 1L6.497,27
I. Provl¡lons a curt termlnl
lI. Deute¡ a curt terminl

l. Deutes amb entitats de crédit
2. Creditors per mendament fmance¡
3. Altres deutes a curt temini

fV. Credltors comerclals I altres comptes
a paga¡ 7 133.752,35 Lts.497,27

1. Proveidors 7 4 l. I 86,53 42.30t,64
2. Albes creditors 7 92.565,a2 73.195,63

V. Perlodiflcaclotr a curt termlnl
TOTAL PATRIUOüI ¡TEtr I PASSIU IA+B+CI L24.7a4.25 1.231,190,¡15

R.0.4.C. no S1058

é
z
U)
boe

ó



COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRA(X)ITA

COMPTE D'EXPLOTACIó DE PIMES CORRESIIONENT A L'EXERCICI ACABAT DL }LI1.2I2O

Ifota
lDEnRrlsAvEn (DEnREl ITAVER

2U2A 2l)19

l. Import net de la xlfra de negocls 1. I 1O.293,3? L.2O7.2L7,67

2. Vulacló d'exlsté¡cie¡ de productes acebats i en cur¡

3. T¡eball¡ rea¡ltzats per l'éntltat per el seu actlu

4. Aprovlslonanlet¡ts,* - 22.072,01 22.39t,49

5. Alt¡es ingressos d'explotacló as.t47,2a 8O.638,17

6. Derpeses de personal.* 350.446.8C 347.524,44

7. Alt¡e¡ despeses d'explotació.* 820.865,2€ - 840.636,51

8. Amortizació de I'imaobllitat.* 5 t2.t4'2,43 14.887,68

9. Imputacló de subve¡clo¡¡ d'lmnoblllzat no ñaancor I
eltres

1O. Ercés de provlsionr

11. Deteriorane¡t i resultat per venda d'lmmobltltzat,**

12. Altre¡ resultat¡ 5.578,55 5.556,04

A¡ RESITLTAT D'E:XFI,OTACIó (1+2+3+¿S+5+6+?+8+9+10+ 1 t+ 12+131 L6.664,42 27.9|t1,76

13. Iagressos fhaacers 3.928,80 16.986,38

14. Derpeses ñ¡e¡ceres.* 2,94

15. Varlaclo¡s de valor raonable eD instruments li¡ancers.** 5.503,20 - t.374,34

16. Dife¡éncles de canvl.**

17. Deterioranert I resultat per venda d'ln¡trume¡ts
ñna¡cet¡.** 6.b, 6.c t4.846,48 22.425,12

Bl RESITLTAT FIrA!ÍCER | 14+15+ 16+ 1?+ l8f L3.269,L4 38.O37,16

cl RESTTLTATABAIÍS D'rUpOStrOS lA+Bl 3 2.395,24 66.OO8,92

18, Inpost sobre be¡elici¡**

Dl RESITLTAT DE UEXERCICI lc+19f 3 2.396,24 66.qr8,92

El seu s¡gne es negat¡u

El seu signe pot ser positiu o negatiu

é
f.ñz

\JRA0

2



MEMÓRIA DE PIMES DEL COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA
EXERCICI 2O2O

ÍNosx

1. Activitat de l'empresa

2. Bases de presentació dels conptes anual¡

2.1. Imatge fldel

2.2. Ptinclpis comptables no obligatoris apücats

2.3. Aspecte¡ crítics de la valoració i estimactó de la i¡certesa
2.4. Comparació de la lnformació

2.5. Eleme¡ts ¡ecoüits en diverses partides

2.6. Canvi¡ e¡ crlteris comptables

2.7. Co¡tecció d'errors

2.8. Importincla relativa

3. Apücactó del resultat

4. Normes de registre i valoració

4. 1. Immobilitzat intangible

4.2. Immobüitzat material

4.3. In¡truments financers

4.4. Exi¡téncies

4.5. Impost sobre beneficis

4.6. Ingressos i despeses

4.7. Provisions i contingéncies

4.8. Subvencions, donacions i llogats

4.9. Crlteris emprats en transaccions e¡tre parts vinculades

5. Immobilitzat material, intangible i invorsio¡s immobiliáries
6. Actius financers

7. Pas¡ius fi¡ancers

8. Fons propis

9. Situació fi¡cal
1O. Operacions amb parts vinculades

11. Ntra informació
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MEMÓRIA DE PIMES DEL COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA
EXERCICI 2O2O

1. Activitat de l'entit¿t

El Col'legi Oficial de Metges de Tarragona (en endavant el COMT), que es va constituir el
1898, és una corporació de dret públic de carácter professional, d'estructura i funcionament
democrátics, reconeguda i emparada per la Consütució Espanyola i l'Estat dAutonomia de
Catalunya, que es regeix segons els seus Estatuts - adaptats a les disposicions de la Llei
7/2006 de 31 de maig, de I'exercici de professions titulades i dels col'legis professionals -, i
per la resta de disposicions legals que li siguin d'aplicació.

El COMT assumeix, en el seu ámbit territorial, Tarragona, totes les competéncies que la
legislació vigent li atorga i, independentment d'aquestes, les que d'una manera expressa li
delegui l'Administració per tal que compleixi les funcions que li són assignades en els seus
Estatuts en tot el que afecti la salut, l'ordenació de l'exercici de la medicina i la conservació
dels seus valors étics.

El COMT té el seu domicili a la ciutat de Tarragona, via de lTmperi Romá, número 11 bis, i
també te delegacions a la ciutat de Reus, carrer Antoni Bofarull, 8 baixos i a la ciutat de
Tortosa, Passeig de l'Ebre, 24.

La moneda funcional amb la que opera el COMT és I'euro.

El COMT és administrat per la Junta de Govern i I'Assemblea de Compromissaris

El 15 d'octubre de 2O2O el Col'legi Oficial de Metges va convocar eleccions, en les que es va
proclamar la següent Junta de Govern:

President Sersi Boada Pie

Vicepresident ler Maria del Carme Boqué Oliva

Vicepresident 2on Mireia Garcia Villa¡rubia Muñoz

Viceoresident 3er Pere Genaró Jornet

Secretari Manuel Carasol Ferrer

Vicesecretari Raül Puie Bitria
Tresorer Francisco Jes Bui Visiedo

Vocal ler Anna Palau Vendrell

Vocal 2on Miquel Doménech Mestre

Vocal 3er Óscar Ros Garrigós

Vocal 4rt Maria Antonia Francesch Freixes

Vocal 5é Meritxell Arenas Prat

2. Ba¡es de presentacló dels comptes a¡uals

2.1. Inatge fidel

Els comptes anuals de I'exercici 2O2O adjunts han estat formulats per la Junta de Govern
a partir dels registres comptables del COMT a 31 de desembre de 2O2O havent aplicat els
principis comptables i criteris de va-loració establerts en el Reial Decret 1515/2007, pel
s'aprova el Pla General de Comptabilitat de Pimes i la resta de disposicions legals
matéria comptable, i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació
resultats de I'empresa.



MEMÓRIA DE PIMES DEL COL'LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA
EXERCICI 2O2O

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de
Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes.

Els comptes anuals de I'exercici anterior, foren aprovats per l'Assemblea de
Compromissaris, l'l de juliol de 2O2O.

Els Comptes anuals adjunts es sotmetran a I'aprovació per l'Assemblea de
Compromissaris. La Junta de Govern estima que seran aprovats sense modificacions.

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats.

No s'hal aplicat principis comptables no obligatoris

2.3. Aspcctes crítics de la valoració i estlmació de la incertesa:

El COMT ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2O2O sota el principi d'empresa en
funcionament, havent tingut en consideració la situació de I'exercici 2O2O i la situació actual
de I'COVID-19, aixi com els seus possibles efectes en l'economia en general i en I'entitat en
particular, sense que existeixi cap risc de continuitat en la seva activitat, ni cap tipus de risc
important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en I'exercici
segúent.

2.4. Comparacló de la informació

Els comptes anuals es presenten a efectes comparatius, amb cada una de les partides del
balanq de situació i del compte de pérdues i guanys, a més de les ifres de I'exercici 2020, les
corresponents a l'exercici anterior. Així mateix, la informació conünguda en aquesta memória
referent a I'exercici 2O2O es presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l'exercici
2019.

No existeix cap raó excepcional que impedeii la comparació de les dades de l'exercici
precedent amb I actual.

El COMT no está obligat a audita¡ els comptes anuals dels exercici s 2O2O i 2019. Tots dos
han estat auditats.

2.3. Elements recollits en diverses partides

No es presenten elements patrimonials registrats en dos o més parüdes del balang.

2.6. Canvis en criteris comptables

Durant I'exercici 2O2O no shan produit canvis significatius de criteris comptables
als criteris aplicats a I'exercici anterior.
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MEMÓRIA DE PIMES DEL COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA
EXERCICI 2O2O

2.7. Correcciód'errors

Els comptes anuals de l'exercici 2O2O no inclouen ajustaments realitzats com a
conseqüéncia d'errors detectades a l'exercici.

2.8. Importinciarelativa

Al determinar la informació a desglossar en aquesta memória sobre les diferents partides
dels estats financers o altres aspectes, el COMT, d'acord amb el marc conceptual del Pla
General de Comptabilitat, ha tingut en compte la importáncia relativa en relació amb els
comptes anuals de I'exercici 2020.

3. Apllcacló dcl re¡ultat

La proposta d'aplicació del resultat de I'exercici és la següent:

Base de repart¡ment E<ercici 2020 Erercici 2019

SaHo del corpte de Brdues iGuanys 2.395,28 66.008,92
Romanent

Reserves voluntáries
Altres reserves de lliure disposició

TOTAL 2.395,28 66.008,92

Aplicació É<ercici 2020 E<ercici 2018

A reserva legal

A reserva per fons de conerg
A reserves especials

A reserves 66.008,92
A resultats negatius 2.395,28

A divirlends

A conpensació de Férdues d'exercicis anteriors

TOTAL 2.395,28 66.008,92
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MEMÓRIA DE PIMES DEL COL'LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA
EXERCICI 2O2O

4. No¡mes de regirtre i valoració

4.L. Immobilitzat intangible

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment,
es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada
i/o pérdues per deteriorament que hagin experimentat.

Els actius intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, s'amortitzen
sistemáticament en funció de la vida útil estimada dels mateixos i del seu valor residual. Els
métodes i períodes d'amortització aplicats són revisats al tancament de cada exercici i, si
procedeix, ajustats de forma prospecüva. Almenys, al tancament de l'exercici, es valora
I'existéncia d'indicis de deteriorament, estimant els imports recuperables i realitzant les
correccions valoratives que procedeixin.

En el present exercici no shan reconegut pérdues netes per deteriorament derivades dels
actius intangibles.

Quan la vida útil d'aquests actius no es pot estimar de ma¡rera fiable s'amortitzaran en un
termini de deu anys.

L'anortització dels elements de llmmobilitzat intangible es calcula de forma lineal durant
la seva vida útil estimada, en funció dels segrients anys de vida irtil:

Descripció Anys de vida
útil estimada

% Anual

Ropietat industrial 10 10
Aplicacions informáthues 3-6 33-16

Propietat Industrial

La propietat industrial es valora pels costos incorreguts per l'obtenció de la propietat o el
dret a I'us o a la concessió de l'us de les diferents manifestacions de la mateixa, sempre que,
per les condicions económiques que es deriven del contracte s'hagin d'inventariar per
l'empresa adquirent. S'inclouen, entre altres, les patents d'invenció, els certificats de protecció
de models d'utilitat, el disseny industrial i les patents de producció.

Els drets de la propietat indust¡ial es valoren pel preu d'adquisició o cost de producció,
incloent el valor en llibres de les despeses de desenvolupament activades en el moment en que
s'obté la corresponent patent o similar, inclós el cost de registre i formalització de ta propietat
industrial.

Són objecte d'amortització i correcció valorativa per deteriorament. La vida útil de la
propietat industrial del COMT és de 10 anys.

Aplicacions informátiques

Es valoren al preu d'adquisició o cost de producció, incloent en aquest epígraf les
o
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4,2. Immobilitzatmaterial:

Es valora al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció que inclou, a més de I'import
facturat després de deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses
addicionals i directament relacionades que es produeixin fins a la seva posada en
funcionament, com les despeses d'explanació i enderroc, transport, assegurances, instal'lació,
muntatge i altres similars. El COMT inclou en el cost de f immobiützat material que necessita
un perÍode de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, explotació o venda, les
despeses ñnanceres relacionades amb el finangament específic o genéric, directament
atribuible a I'adquisició, construcció o producció Forma patt, també, del valor de
I'immobilitzat material, I'estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides
derivades del desmante[ament o retirada i altres associades a l'actiu, com ara costos de
rehabilitació, quan aquestes obligacions donen lloc al registre de provisions. Aixi com la millor
estimació del valor actual de I'import contingent, no obstant aixó, els pagaments contingents
que depenguin de magnituds relacionades amb el desenvolupament de l'activitat, es
comptabilitzen com una despesa en el compte de pérdues i guanys en la mesura en que
s'incorren.

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 I'actiu associat
a la bestreta donen lloc al reconeixement d'ingressos ñnancers, conforme es meriten. A aquest
efecte s'utilitza el üpus d'interés incremental del proveidor existent en el moment inicial, és a
dir, el tipus d'interés al qual el proveidor podria finangar-se en condicions equivalents a les
que resulten de I'import rebut, que no será objecte de modificació en posteriors exercicis.
Quan es tracti de bestretes amb venciment no superior a un any i I'efecte financer no sigui
significatiu, no caldrá dur a terme cap tipus d'actualització.

El COMT no té compromisos de desmantellament, retirada o rehabilitació per als seus béns
d'actiu. Per aixó no s'han comptabilitzat en els actius valors per a la cobertura d'aquestes
obligacions de futur.

Es registra la pérdua per deteriorament 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.

Les despeses realitzades durant I'exercici amb motiu de les obres i treballs efectuats pel
COMT, es carrega-ran en els comptes de despeses que corresponguin. Els costos d'ampliació o
millora que donen lloc a un augment de la capacitat productiva o 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 careguen per I'import d'aquestes despeses, amb
abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats pel COMT per a si mateix.

L'atnortilzació dels elements de I'immobilitzat material es realitza, des del moment en qué
estan disponibles per a la seva posada en funcionament, de manera lineal durant la seva vida
útil estimada calculant un valor residual nul, en funció dels següents anys de vida úül:

Descr¡pc¡ó Anys de vida
útil estimada

% Anual

Construccions 34 2
lnstal.lacions técniques i maquinária 10 10

Mobiliari iestris 10 10

Equips informátics 4 25
Altre immobilitzat 6 15
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Els arrendaments es classifiquen com 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 I'actiu objecte del contracte. Els altres
arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.

La normativa vigent estableix que el cost dels béns arrendats es comptabilitzará en el
balang de situació segons la naturalesa del bé objecte del contracte i, simultániament, un
passiu pel mateix import. Aquest import será el menor entre el valor raonable del bé arrendat i
el valor actual a I'inici de l'a¡rendament de les quantitats mínimes acordades, inclosa l'opció
de compra, quan no hi hagi dubtes raonables sobre el seu exercici. No s'incloura¡r en el seu
cálcul les quotes de carácter contingent, el cost dels serveis i els impostos repercutibles per
l'arrendador.

En els arrendaments financers es comptabititza I'acüu d'acord amb la seva naturalesa, i un
passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de I'actiu arrendat i
el valor actual a l'inici de I'arrendament dels pagaments minims 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 actiu del
COMT 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.

El COMT avalua almenys al tancament de cada exercici si hi ha indicis de pérdues per
deteriorament de valor del seu immobilitzat material, que redueixin el valor recuperable
d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres. Si hi ha qualsevol indici,
s'estima el valor recuperable de I'actiu amb I'objecte de determinar I'abast de l'eventual
pérdua per deteriorament de valor. En cas que I'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin
independents d'altres actius o grups d'actius, el COMT calcula el valor recuperable de la
unitat generadora d'efectiu (UGE) a la qual pertany I'actiu.

El valor recuperable dels actius és el major entre el seu valor raonable menys els costos de
venda i el seu valor en ús. La determinació del valor en ús es realitza en funció dels fluxos
d'efectiu futurs esperats que es derivaran de la utilització de I'actiu, les expectatives sobre
possibles variacions en I'import o distribució temporal dels fluxos, el valor temporal dels
diners, el preu a satisfer per suportar la incertesa relacionada amb I'actiu i altres factors que
els partícips del mercat considerarien en la valoració dels fluxos d'efectiu futurs relacionats
amb l'actiu.

En el cas que f import recuperable estimat sigui inferior al valor net comptable de l'acüu,
es registra la corresponent pérdua per deteriorament amb cárrec al compte de pérdues i
guanys, reduint el valor en llibres de l'actiu al seu import recuperable.

Un cop reconeguda la correcció valorativa per deteriorament o la seva reversió, s'ajusten
les amortitzacions dels exercicis següents considerant el nou valor comptable.

No obstant aixó, si de les circumstáncies especifiques dels actius es posa de manifest una
pérdua de carácter irreversible, aquesta es reconeix directament en pérdues procedents de
I'immobiützat del compte de pérdues i guanys.

En I'exercici 2O2O eI COMT no ha registrat pérdues per deteriorament dels immobilitzats
materials.

4.3. Actius financers I passius financers

El COMT te registrats en el capitol dlnstruments financers, aquells contractes
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instrument de patrimoni en una altra empresa. Es consideren, per tant instruments
financers i resulta d'aplicació la present norma als següents:

a) Actius financers:

Efecüu i altres actius lÍquids equivalents.

Crédits per operacions comercials: clients i deutors varis;

Crédits a tercers: tals com els préstecs i crédits financers concedits, inclosos els
sorgits de la venta d'actius no corrents;

Valors representatius de deute d'altres empreses adquirits: tals com les obligacions,
bons i pagarés;

Instruments de patrimoni d'altres empreses adquirits: accions, participacions en
insütucions dlnversió col.lectiva i altres instruments de patrimoni;

Derivats amb valoració favorable per a l'empresa: entre ells, futurs, opcions,
permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini, i

Altres actius financers: tals com dipósits en entitats de crédit, acomptes i crédits al
personal, fiances i dipósits constituíts, dividends a cobra¡ y desemborsaments
exigits sobre instruments de patrimoni propi.

b) Passius financers

Débits per operacions comercials: proveidors i creditors varis;

Deutes amb entitats de crédit;

Obligacions i altres valors negociables emesos: tals com bons i pagarés;

Derivats amb valoració desfavorable per I'empresa: entre ells, futurs, opcions,
permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini;

Deutes amb característiques especials, i
Altres passius financers: deutes amb tercers, tals com els préstecs i crédits financers
rebuts de persones o empreses que no siguin entitats de crédit inclosos els sorgits
en la compra d'actius no corrents, fiances i dipósits rebuts i desemborsaments
exigits por tercers sobre participacions.

c) Instruments de patrimoni propi: tots els instruments financers que s'inclouen dintre
dels fons propis, tal com les accions ordináries emeses.

4.3.1. Inversiones financeres a llarg i curt termini

Préstecs i comptes per cobrar: es registren al seu cost amortitzal, corresponent a I
entregat, menys les devolucions del principal efectuades, més els interessos
cobrats en el cas dels préstecs, i al valor actual de la contraprestació reaJitzad.a
dels comptes per cobrar. El coMT registra els corresponents deterioraments per
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diferéncia existent entre I'import a recuperar dels comptes per cobrar i el valor en llibres
pel que es troben registrats.

Inversions mantingudes fins al seu venciment: aquells valors representatius de deute,
amb una data de venciment fixada, cobraments d'una quantitat determinada o
determinable, que es negocien en un mercat actiu i que el COMT te intenció i capacitat
de conservar frns al seu venciment. Es comptabilitzen al seu cost anr,ortilzat.

Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup.

Inversions disponibles per a la venda: són la resta d'inversions que no entren dintre de
les quatre categories anteriors, venint a correspondre quasi en la seva totaütat a
inversions financeres en capital, amb una inversió inferior ú 2Joh, Aquestes inversions
figuren al balang 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 per la qual cosa, quan es
dóna aquesta circumstáncia, es valoren pel seu cost d'adquisició o per un import inferior
si existeix evidéncia del seu deteriorament amb venciment inferior a tres mesos.

4.3.2. Passius financers
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Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per I'import rebut, net dels
costos de la transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la
liquidació o en el reemborsament i els costos de transacció, es comptabilitzen al compte
de pérdues i guanys segons el criteri del meritament utilitzant el métode d'interés
efectiu. L'import meritat i no liquidat s'afegeix a I'import en llibres de llnstrument en la
mesura en qué no es liquida en el periode en qué es produeix.

Els comptes a pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i posteriorment són
valorats al cost atnortitzat utilitzat el métode de la taxa d'interés efectiu.

4.3.3. 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 entregada més els costos de
la transacció.

Almenys al tancament de I'exercici, la Societat procedeix a avaluar si ha existit
deteriorament de valor de les inversions. Les correccions valoraüves per deteriorament i
en el seu cas la reversió, es porten a despesa o ingrés, respectivament, al compte de
pérdues i guanys.

La correcció per deteriorament s'aplicará sempre que existeixi evidéncia objectiva de que
el valor en llibres d'una inversió no será recuperable. S'entén per valor recuperable, el
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venta i el valor actual dels
fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió, calculats bé mitjangant la estimació dels
que s'espera rebre com a conseqüéncia del repartiment de dividends realitzats per
I'empresa participada i de la venta o baixa en comptes de la inversió mateixa, bé
mitjangant la estimació de la seva participació en els fluxos d'efectiu que s'espera que
siguin generats per I'empresa participada. Excepte millor evidéncia de I
recuperable, es prendrá en consideració el patrimoni net de I'entitat participada
per les plusvdrlues tácites existents a la data de la valoració.
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Els passius financers i els instruments de patrimoni es classifiquen segons els acords
contractuals pactats i tenint en compte el fons económic. Un instrument de patrimoni és
un contracte que representa una participació residual en el patrimoni del grl'p un cop
deduits tots els seus passius.

4.4. Existéncies

Es valoren al preu d'adquisició. El preu d'adquisició és l'import facturat pel proveidor,
deduits els descomptes i els interessos incorporats al nominal dels débits més les despeses
addicionals per a qué les existéncies es troben disponible per a la venda: transports, aranzels,
assegurances i altres atribuíbles a l'adquisició . Pel que fa al cost de producció, les existéncies
es valoren afegint al cost d'adquisició de les matéries primeres i altres matéries consumibles,
els costos directament imputables al producte i la part que raonablement correspon dels
costos indirectament imputables als productes.

El métode FIFO és I'adoptat per I'empresa per considerar-lo el més adequat per a la seva
gestió.

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

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

Les bestretes a proveidors a compte de subministraments futurs d'existéncies es valoren
pel seu cost.

La valoració dels productes obsolets, defectuosos o de lent moviment es redueix al seu
possible valur dc rc¿lil.zat-iú.

Quan el valor net realitzable de les existéncies 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 pérdues i guanys.

Si deixen d'existir les circumstáncies que van causar la correcció del valor de les
existéncies, I'import de la correcció és objecte de reversió reconeixent-lo com un ingrés en el
compte de pérdues i guanys.

4.5. Impost sobre beneficis

La despesa per impost corrent es determina mitjangant la strma de la despesa per impost
corrent i I'impost diferit. La despesa per impost corrent es determina aplicant el tipus de
gravarnen vigent al guany fiscal, i minorant el resultat així obtingut en I'import de les
bonificacions i deduccions generals i aplicades en l'exercici.

Els actius i passius per impostos diferits, procedeixen de les diferéncies temporals
definides com els imports que es preveuen pagadors o recuperables en el futur i que deriven
de la diferéncia entre el valor en llibres dels actius i passius i la seva base fiscal. Aquests
imports es registren aplicant a la diferéncia temporal el tipus de gravamen al qual s'
recuperar-los o liquidar-los.
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Els actius per impostos diferits sorgeixen, igualment, com a conseqüéncia de les bases
imposables negatives pendents de compensar i dels crédits per deduccions fiscals generades i
no aplicades.

Es reconeix el corresponent passiu per impostos diferits per a totes les diferéncies
temporánies imposables, llevat que la diferéncia temporal es derivi del reconeixement inicial
d'un fons de comerg o del reconeixement inicial en una tra¡rsacció que no és una combinació
de negocis d'altres actius i passius en una operació que en el moment de la seva realítzació,
no afecti ni el resultat fiscal ni comptable.

Per la seva banda, els actius per impostos diferits, idenüficats amb diferéncies temporánies
deduibles, només es reconeixen en el cas que es consideri probable que el COMT tindrá en el
futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius i no procedeixin del
reconeixement inicial d'a-ltres actius i passius en una operació que no sigui una combinació de
negocis i que no afecta ni el resultat fiscal ni el 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 el COMT hagi de tenir 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 les oportunes
correccions als mateixos, d'acord amb els resultats de les análisis realitzades.

La despesa o I'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel'lació
dels passius i actius per impost diferit, així com, si és el cas, pel reconeixement i imputació al
compte de pérdues i guanys de I'ingrés directament imputat al patrimoni net que pugui
resultar de la comptablifzació d'aquelles deduccions i altres avantatges fiscals que tinguin la
naturalesa económica de subvenció.

El COMT presenta l'impost de societats, com a entitat parcialment exempta.

4.6. Ingresros i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritació amb independéncia del
moment en qué es produeix el corrent monetari o financer derivat d'ells.

Tanmateix, el COMT únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de
tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pérdues 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
immediat, per volum o un altre tipus de descomptes, així com els interessos incorporats al
nominal dels crédits, es registren com una minoració dels mateixos. No obstant el COMT
inclou els interessos incorporats als créüts comercials amb venciment no superior a un any
que no tenen un tipus d'interés contractual, quan l'efecte de no actualitza¡ els fluxos d'efectiu
no és significatiu.

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

Les bestretes a compte de vendes futures figuren valorades pel va_lor rebut
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4.7. Provlsions i contingéncies

Les obligacions existents a la data del balang de situació sorgides com a conseqúéncia de
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per al COMT, I'import i
moment de cancel'lació de les quals són indeterminats, es registren en el balang de situació
com a provisions pel valor actual de I'import més probable que s'estima que el COMT haurá de
desemborsa¡ per cancel'lar l'obligació.

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

El COMT no té provisions ni contingéncies significatives.

4.8. Subvencio¡s, donacions i llegats

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

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

Quan les subvencions es concedeixen per finangar despeses especifiques s'imputen com a
ingressos en I'exercici en qué es meriten les despeses que estan finangant.

4.9. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independéncia del grau de vinculació,
es comptabiützen d'acord amb les normes generals. Els elements objecte de les transaccions
que es reafit"zen es comptabilltzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració
posterior es realitza d'acord amb el previst en les normes particulars per als comptes que
correspongui.

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

a) S'entendrá que una empresa forma part del grup quan totes dues estan vinculades
per una relació de control, directa o indirecta, análoga a la prevista a I'a¡t. 42 del Codi
de Comerg, o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol mitjá per una o
diverses persones juridiques que actuen conjuntament o es troben baix una direcció
única per acords o cláusules estatutáries.

b) S'entendrá que una empresa és associada quan, sense que es tracti d'una empresa
del grup en el sentit assenyalat, l'empresa o les persones fisiques
exerceixin sobre aquesta empresa associada, una influéncia significativa,
detalla a la citada Norma de registre i valoració 13".

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

Es consideren parts vinculades al COMT, a més de les empreses del grup, associades i
multigrup, les persones fisiques que posseeixin directa o indirectament alguna participació en
els drets de vot del COMT, o en la seva domina¡rt, de manera que els permeti exercir sobre
una o I'altra una influencia significativa, aixi com els seus familiars próxims, al personal clau
del COMT o de la seva dominant (persones fisiques amb autoritat i responsabilitat sobre la
planificació, direcció i control de les acüvitats de l'empresa, ja sigui directa o indirectament),
entre la que s'inclouen els Administradors i els Directius, juntament als seus famiüars
prÓxims, així com a les entitats sobre les que les persones mencionades anteriorment puguin
exercir una influéncia significativa.

Així mateix tenen la consideració de parts vinculades les empreses que compa,rteixen
algun conseller o directiu amb el COMT, a no ser que aquest no exerceixi una influéncia
significativa en les politiques financeres i d'explotació de totes dues, i, en el seu cas, els
familiars próxims del representant, persona fisica de I Administrador, persona juridica, del
COMT.

5. Inmobllitzat naterial, tntaagible i inver¡ion¡ lmmobiliiries

Immobilitzat material

Les partides que composen I'immobilitzat material del COMT, així com el moviment de
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent:
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Inmobiützat intangible

Les parüdes que componen I'immobilitzat intangible del COMT, així com el moüment de
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent:

D(ERC|CI 2020 SALDO I]üCIAL Eh¡TRADES SORTIDES TRASPASSOS
SALDO
FINAL

Terrenys i béns naturals 29.708,70 29.708,70
Construccions 179.278,80 179.278,80

hstal.lacions TécnQues 51.906,97 215,00 52.'t21.97
Altres lnstal.lacions 287.580,46 287.580,46

t\lobiliari 223.7s6,18 1 2.553,16 236.309,34
ftuips per processos d'infornacó 177.568,78 5.137,67 2.257,39 180.449,06

Altre innpbilitzat nsterial 7.684,60 599,00 7.085,60
Antic¡ps per inrnob. fvhter¡al 1.806,71 '1.806,71

TOTAL 957.lt84,49 19.712,54 2.856,39 974.340,64
AMORTITZACIO 853.128,54 12.142,43 2.855,39 164,12 862.578,80

VALORNET COMPTAB-E 104.355,85 111.76't,84

E(RCtCt 2019 SALDO INCIAL ENTRADES SORTIDES TRASPASSOS
SALDO
FIt.tAL

Terrenys i béns naturals 29.708,70 29.708,70
Construccions 179.278,80 179.278,80

hstal.lacions TécnQues 59.876,73 7.312,99 15.282,75 51.906,97
Altres lnstal.lacions 287.276,46 304,00 287.580,46

fvlobiliari 222.140,53 1 .615,25 223.756.18
Quips per processos d'infornncó 177.870,63 2.725,00 3.026,85 177.568,78

Altre ¡rffricbililz at rnaterial 7.684,60 7.684,60

TOTAL 963.836,85 11.957,24 18.309,60 957.484,49
AMORTITZACIO 857.033,48 14.404,76 18.309,60 853.128,64

VALORNET COMPTAB-E 106.803,36 104.355,85

EGRCICT 2020 SALDO INICIAL ENTRADES SORTIDES TRASPASSOS
SALDO
FINAL

COST 80.902,39 80.902,39
AÍ\4ORTTZACIó 80.755,98 164,12 80.59't,86

VALORNET COMPTAB-E 146,41 310,53

EGRCIC| 2019 SALDOIlüCIAL ENTRADES SORTID'ES TRASPASSOS
SALDO
FIiIAL

80.902,39 60.902,39
80.273,06 482,92 80.755,9U

VALOR NEf COMPTABI-E 629,33 146U!;
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A l'exercici 2O2O el COMT no ha registrat pérdues per deteriora¡nent ni reversions de
pérdues per aquest concepte, dels immobilitzats intangibles i materials.

á';,Muii8i cait

Els crédits i débits que figuren al subgrup 47 arnb l'Administració Pública, no es
reflecteixen en aquest apartat.

af Actius financers no corrents

L'analisi del moviment durant I'exercici per a cada classe d'actius financers no corrents és
el següent:

Inversions en empreaes del grup

Les Inversions en empreses del grup corresponen:

A la participació del COMT en el 1OO%o del capital social de l'empresa SEF COMT, S.L.U.
(aquesta participació está deteriorada, veure apartat c).

NIF 8437713/,4
Denominació SEF COMT, S.L.U

Domicili
Via lmper¡ Romá, 11 de

Tarragona
F. Jurfdica S.L,U
CNAE lntermediació
% Capital lOOo/o

% Drets de vot 100Yo

Dades aud¡tades NO

Capital 116.000,00
Reserves 15.668,57

Altres partides PN - 11.023,88

Rstat explotació 19.795.31

Rstat exercici 14.846,48
PN entitat 135.491,17

)art¡c¡pac¡ó 135.491.17

A la parücipació del COMT en el 1OO7o del capital social de la FIINDACIO Dt PROTECCIO
socIAL Al{ToNIus MUSA, aportarit 30.000,00 euros per la dotació inicial. Aquesta
ha estat constituida el 24 dAbril de 2019 pel COMT amb la intenció de vehicular a tra
la mateixa, tota I'acüvitat i gestió relacionada amb el Programa de Protecció Social

Valors ropresentaüus
de deute

Créd¡ts, de¡vats

i altros

lnvereiones
empfesas

grupo

lnstruments de
Patrinpni

TOTAL

Saldo al ¡nic¡ de I'oxercic¡ 2019 '180.952.98 60.000,00 34.2'19,57 2.'155.49 281.328,04

(+)Altes 1.768,34 90.000,00 91.768,34

G) Sortides ¡reduG¡ons 300,00 60.000,00 60.300,00

(+/, Traspassos i altres variac¡ones 22.425,'12 22.425,12

182,42't,32 150.644,69 2,'.t55,45 335.221,50

(+)Attes 59.08 59,08

G) Sortides i reducc¡ons 1.114,23 '1.114,23

(+/-) Traspassos i altres variac¡ones 14.8/,6,48 14.8/,6,48

Saldo flnal de l'exe.clcl 2o2o 't81.307,09 165.491,17 2,214,57 349.012,83
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terme el COMT.
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Els crédits, derivats i altres, correaponen:

En data 23 de desembre de 2015 la Junta de Govern del COMT acordá concedir un crédit a
l'empresa parücipada, SEF COMT, S.L., del qual hi havia un saldo pendent de devolució a
favor del COMT de 60.0O0,OO euros. En data 18 de desembre de 2019 el COMT acorda
condonar aquest import pendent a SEF COMT, S.L.; import destinat per SEF COMT, S.L. a la
compensació de pérdues i que pel COMT ha suposat un increment del valor de la participació
en la mateixa.

A l'exercici 2O2O no hi ha actius financers d'aquesta naturalesa.

Valors represcntatius de deute:

Corresponen a les inversions del COMT en fons d'inversió en el BBVA, Ibercaja i Firma
Professional SA.

bl Empreses del grup, multigrup i as¡ociades

Les correccions valoratives per deteriorament registrades en les diferents participacions i
comparades amb l'exercici anterior, són les següents:

NF G55753842

Denoninació
FUNDACIO DE FROTECCIO

SOqA L A NIONIIJS ÍVI.JSA

Donúcili
Via lrperi Rorná, 11 de

Tarraqona
F. Jurfd¡ca Ft ¡DAC|O
CAIAE Fundació de hotecció Social
% Capital 100%
% Drets de vot 1O0o/o

Dades auditades st

Caprtal 30.000,00

Reserves

Altres partides PN 2.469,50

Rstat explotac¡ó 1.887,47
Rstat exerc¡c¡ 1.887,47
PN entitat 34.356,97
vahr en ll¡bres de la part¡c¡pac¡ó 30.000,00

Eimpresa del
grup

Pérdua per deterioram ent
a31.12.2019

Variació deterioram ent
a pérdues i guanys

Pérdua per deteriorament al
final de l'exercici 2020

Sef Gonf, S.L.

8/.3771344
55.365,31 14.846,48 40.508,83

En presa del
grup

Pérdua per deter¡oram ent
a31.12.2018

Variació deterioram ent
a pérdues i guanys

Pérdua per deteriorament al
final de l'exercici 2019

Sef C¡nf, S.L.

8/.3771344
77.780,43 22.425,12 55.35s,3)/t
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7. Pa¡siu¡ fi¡ancers

Els crédits i débits que figuren al subgrup 47 a:rnb lAdministració Pública, no es
reflecteixen en aquest apartat.

Classificació per venciments

La classificació per venciment dels passius financers del COMT, dels imports que vencen
en cadascun dels següents anys al tancament de l'exercici i fins al seu últim venciment, es
detallen al següent quadre:

El COMT no ha impagat cap quantitat del principal, ni els interessos que s'han produit durant
I'exercici.

No existeixen deutes amb garantia real.

L'import dels passius financers a llarg termini correspon a les fiances rebudes sobre les
quotes col'legials que queden dipositades al COMT de les noves inscripcions, les quals, són
retornades quan es sol.licita la baixa de la institució. (94,5 mil euros).

E. Fo¡¡ propir

La composició i el moviment de les partides que formen l'epígraf "Fons Propis" és el
següent:

en

lbutes a llarg term ini 94.4E9,09 94.489.09
Deutes arb entitats de crédit
qedrtors per arrendamnt l¡nancer
Albes deutes a llarg terrini 94.4ü9,U9 94.4E9,09
tbutes amb emp.grup iassociades ll/t
Deutés a curt term¡ni

Deutes atrb entitats de cr¿dit
(}edftors per arrendamnl financer
Allres deutes a curt terñhi

tbutes amb emp.grup ¡associades c/t
Crsditors comercials i altres comptes a paqar 131.E66,92 131.866,92

lToveldors 41.¡46,5J 4r.1E6.53
Altres creditors 90.680.39 90.560,39

TOTAL 131.866,92 94.489,09 226.356,0,1

Concepte 01.01.2020 entrades sortides 3't.12.2020
Capital Social 382.88s,59 382.885,59

Prines d'enissió
Despeses d'anpliació de capital

Reserves 570.043,58 66.008,92 636.052,50
Res ultats negatius exerc. Anteriors

Resultat de I'exercici 66.008,92 2.395,28 66.008,92 2.395,28
TOTAL PATRMONI l.¡ET 1.0r 8.938,09 63.613,64 66.008,92 1.0't6.il2,81
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9. Situactó fi¡cal

Impost sobre beneficis

Degut al fet que determinades operacions tenen diferent consideració a l'efecte de
tributació de l'impost sobre beneficis i de l'elaboració d'aquests comptes anuals, la base
imposable de l'exercici difereix del resultat comptable.

El COMT está parcialment subjecte a I'Impost de Societats. La seva exempció no inclou ni
els rendiments de les explotacions económiques, ni els de patrimoni, ni determinats
increments de patrimoni.

El COMT está subjecte a la regla de la prorrata amb IVA, per tenir ingressos exempts
d'aquest impost.

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de I'impost sobre Societats els
exercicis 2O2O i 2019 és la següent:

El COMT té pendent de comprovació per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis
dels principals impostos que li són aplicables. Les declaracions dlmpostos no es poden
considerar definitives fins la seva prescripció o acceptació per les autoritats fiscals i, amb
independéncia de qué la legislació fiscal és susceptible a interpretacions.

10. OBeraclo¡¡ anb parts vincul,ader

Totes les operacions amb parts vinculades durant I'exercici 2O20, són própies del tráfic
ordinari del COMT i han estat realitzades en condicions de mercat.

Els membres de la Junta de Govern no tenen retribució alguna pel seu cárrec, excepte el
cárrec de secretari, tal i com estableixen els estatuts dins l'art. 26.

El COMT paga les despeses de dietes que, amb motiu de desplagament o estanga han tingut
els membres de les juntes, així com les corresponents despeses de representació del president
del COMT, tal i com estableix l'art. 18 dels estatuts.

Compte de Pérdues i Guanys 2020 Compte de Pérdues i Guanys 20lg

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici 2.395,28 66.008,92
Augments / Disminucions Augments / Dism¡nucions

lmpost sobre Soc¡etats
Diferénc¡es Permanents Positives 1.147.859,96 1.191.470,46
Diferénc¡es Permanents Negatives 1.146.903,93 1.253.519,68
Diferéncies Temporals:

_ amb origen a l'exercici

_ amb origen en exercic¡s anteriors
Compensació de bases imponibles

negatives d'exercicis anteriors 3.959,70

Base imponible (resultat fiscal): ,1.439,25 0,00
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L'import de les dietes pagades per COMT a la Junta de Govern corresponent a-l període de l'1
de gener al 15 dbctubre de I'any 2O2O és el següent:

JUI{TA DE GOVER¡T 2016
CÁRREc NOM IMFORT

President Fernado Vizca¡ro Bosch 39.583,37
Vicepresident ler Concepción Abril Borén 8.800,00
Vicepresident 2on Ma. Antonia Francesch Freixes 1.360,00
Vicepresident 3er Ma¡tí Mestre 1.520,OO
Secretari Frederic Mallol Mirón o,oo
Vicesecreta¡i Manuel Carasol Ferrer 1.520,00
Tresorer Remedios Rico Urios 5.840,00
Vocal 1er Jaume Fontanet Torres 3.520,00
Vocal 2on Francisco García Sayago 3.040,00
Vocal 3er Teresa Argemí Coletas 0p0
Vocal 4rt Mireia García Villa¡rubia Muñoz 2.400,oo
Vocal Adjunt Alejandro Moreno Lagunas 1.520,00
Vocal Adjunt Carmen Buil Martínez 0ro0
Vocal Adjunt Francesc Feliu Villaro 1.120,OO

Els cá¡recs de Vicepresidéncia la i del Secretari, han rebut contraprestacions económiques
per la seva activitat col.legial, a través de les empreses del grup, SEF COMT SLU, i
Fundació Musa, per els següents imports:

CARRDC NOM IMPORT
Secretari Frederic Mallol Mirón 15.OOO.OO
Vicepresident lera Concepción Abril Borén 3.520.00

L'import de les dietes pagades per COMT a la nova Junta de Govern corresponent al periode
del 16 dbctubre al 31 de desembre de I'any 2O2O és el següent:

JT'NTA DE 1 a31
CÁRREc NOM IMPOf,rf

President Sergi Boaada Pie 2.560,OO
Vicepresident 1er Maria del Carrne Boqué Oliva 480,OO
Vicepresident 2on Mireia García Villarn¡bia Muñoz 960,OO
Vicepresident 3er Pere Genaró Jornet
Secretari Ma¡ruel Carasol Ferrer 3.538,35
Vicesecretari Raül Puig Bitria
Treso¡er Francisco Jesús Buj Visiedo 160,OO
Vocal ler Anna Palau Vendrell 560,OO
Vocal 2on Miquel Doménech Mestre
Vocal 3er Oscar Ros Garrigós
Vocal 4rt Maria Antonia Francesch Freixes 4ao,oo
Vocal 5é Meritxell Arenas Prat ao,oo
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La nova Junta de Govern proclamada en les eleccions del 15 d'octubre de 2O2O, va prendre
decisions respecte a les dietes de representació col'legial; El Dr. Sergi Boada va renunciar a
l'import fixe de 50.0OO€ que es va imposar l'anterior President com a remuneració, convidant
a una contenció de despeses en aquesta partida per a la resta dels membres de la Junta de

Govern.

El COMT no té concedit cap préstec ni firmat cap acord amb els membres de la Junta de

Govern en concepte de complements de jubilació, assegurances de vida o altres
contraprestacions.

L'import de les donacions efectuades pel COMT a la FUNDACIO ANTONIUS MUSA durant
l'exercici 2O2O per fer front al Programa de Protecció Social ha estat de 23O.000,00 euros.

11. Altra l¡forn¡cló

El nombre mitjá de persones ocupades en el curs de l'exercici és el següent:

TOTAL
E<ercici 2020 E<ercici 2019

Total personal nitjá ocupat de fexerc¡ci 9 11

No existeix cap acord de l'empresa que no figuri en el balang i sobre el qual no s'hagi
incorporat informació en altra nota de la memória.

No s'han produit fets en posterioritat al tancament de l'exercici que afectin als comptes
anuals adjunts o que tinguin especial relleváncia per I'usuari de la informació financera.

Els honoraris percebuts en l'exercici 2O2O pels auditors de comptes van ascendir a
5.565,00 euros:

Honorqrlos del qudllor en el ejerclclo E(erclcl 2020 B(erclci 2019

Honororios corgodos por oudilorio de cuenlos 5.5ó5,00 8.283,44

Honororios corgodos por olros serv icios de v erificoción

Honororios corgodos por serv icios de osesoromienlo fiscol (empreso del grupo) 8.169,24

Oiros honororios por serv icios preslodos

Toldl 5.5ó5,00 16.452,68

El Tresorer El SecretariVist-iplau
El President
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