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Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

Al Consell General del Consorci del Mercat de les FlorsjCentre de les Arts de Moviment 
per encarrec de l'Ajuntament de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals adjunts del Consorci del Mercat de les FlorsjCentre de les Arts de 
Moviment, que comprenen el balanc; de situació a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, la 
liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals 

EIs administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que express in 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació finan cera i deIs resultats del Consorci del Mercat de les 
FlorsjCentre de les Arts de Moviment, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera 
aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta, i del control intern 
que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material 
deguda a frau o error. 

Responsabilitat de ['auditor 

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

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

Considere m que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opinió d'auditoria. 

i·· P¡·i~e~~~¡:~·I:h;·~s~COOl)Cl·S·A~dit~~~·~~··s·i: ···· · ·············· · · · .. · .. ·········· .. · ··G~b¡~·~t~Té~~i~~·d~· A~d¡t~ri~'}; c~~~~it~ri~;'s:A:""" " """""""" " "" 
. R. M. Madrid, fu1l87.250-1, foli 75, tomo 9.267, !libre 8.054, R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Foli 42, 8ec. 2. 

secció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número 80242 - Full B-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número 80687 
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Opinió 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts express en, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació finan cera del Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les 
Arts de Moviment a 31 de desembre de 2014, aixÍ com deIs resultats de les seves operacions reflectits 
en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost i deIs recursos obtinguts i aplicats 
corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb e principis i criteris comptables 
que hi estiguin continguts. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell Jordi Vila López 

15 de maig de 2015 
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CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS I 
CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT 

COMPlES ANUAlS DE l'EXERCICI 2014 

1) Balan~os de Situació al 31 de desembre de 2014 i 2013 
2) Comptes de Resultats corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 

2014 i 2013 
3) Estats pressupostaris corresponents a I'exercici 2014 
4) Memoria anual de I'exercici 2014 
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1) BALAN tOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2014 i 2013 

BALANtOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2014 i 2013 
ACTIU 

A) IMMOBILlTZAT 
11. Immobilitzacions immaterials 

Aplicacions informatiques 

Amortitzacions 

111. Immobilitzacions materials 
Terrenys 

Construccions 

Instal-lacions tecniques 

Altre immobilitzat 

Amortitzacions 

C) ACTIU CIRCULANT 
11. Deutors 

Deutors pressupostaris 

Deutors no pressupostaris 

Administracions Públiques 

Altres deutors 

Provisió per insolvencies 
111. Inversions financeres temporals 

Fiances i diposits constitu'its a curt termini 

IV. Tresoreria 
V. Ajustaments per periodificació 

TOTALACTIU 

Nota 

4 

5 

6 

6 

11 

7 

8 

Exercici 2014 Exercici 2013 

8.905.582,69 8.573.127,55 

41.396,52 83.656,84 

270.280,75 265.089,82 

-228.884,23 -181.432,98 

8.864.186,17 8.489.470,71 

1.663.489,59 1.663.489,59 

6.872.501,49 6.000.887,20 

1.793.571,17 1.763.471,78 

835.521,63 957.097,21 

-2.300.897,71 -1.895.475,07 

1.967.603,98 3.919.941,82 

1.658.271,55 2.925.162,13 

1.331. 758,97 2.727.652,12 

17.805,25 36.215,17 

305.406,52 159.226,38 

6.773,12 6.773,12 

-3.472,31 -4.704,66 
23.069,11 24.069,11 

23.069,11 24.069,11 

225.376,27 694.832,54 

60.887,05 275.878,04 

10.873.186,67 12.493.069,37 

Les Notes 1 a 16 que s'incorporen a la Memoria adjunta formen part integrant del Balan~ de Situació a 
31 de desembre de 2014. 

El Presiden de la Comissió Executiva 
1 



! 

~ I 
.1 
J 



'1 

1 

I 
'1 

·e· •• •• 
l~fR(A l llF I FS HOR S 
tiA/ISA 1 ART S DEL MOVIMENT 

BALANC;OS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2014 i 2013 

PASSIU 
Nota Exercici 2014 Exercici 2013 

A) FONS PROPIS 9 8.820.427,26 8.887.984,43 

1. Patrimoni 2.629.296,70 2.629.296,70 

Patrimoni 12.353,65 12.353,65 

Patrimoni rebut en adscripció 2.616.943,05 2.616.943,05 

111. Resultats d'exercicis anteriors 6.258.687,73 6.045.485,83 

IV. Resultats de I'exercici -67.557,17 213.201,90 

B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 75.926,46 75.926,46 

Provisions per a riscos i despeses 10 75.926,46 75.926,46 

O) CREDITORS A CURT TERMINI 1.976.832,95 3.529.158,48 

11. Altres deutes a curt termini 23.840,85 16.197,85 

Fiances i diposits rebuts en curt termini 23.840,85 16.197,85 

111. Creditors 1.361.450,95 1.326.055,94 

Creditors pressupostaris 990.856,89 854.443,81 

Creditors no pressupostaris 205.708,30 285.994,27 

Administracions Públiques 11 108.992,36 130.283,48 

Altres creditors 55.893,40 55.334,38 

IV. Ajustaments per periodificació 12 591.541,15 2.186.904,69 

TOTAL PASSIU 10.873.186,67 12.493.069,37 

Les Notes 1 a 16 que síncorporen a la Memoria adjunta formen part ,ntegrant del Balanf el. ituació a 
31 de desembre de 2014. 

El Presiden de la Comissió Executiva El Di ector 
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2) COMPTES DE RESULTATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE 
DESEMBRE DE 2014 i 2013 
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COMPTE DE REsULTATs CORREsPONENT ALS EXERCICls ANUALs ACABATs EL 31 DE DEsEMBRE DE 2014 i 2013 

DES PESES INGREssOs 
Nota Exercici 2014 Exercici 2013 Nota 

Despeses de funcionament deis serveis 5.228.672,74 4.686.714,23 Vendes i Prestacions de serveis 
Despeses de personal 1.580.240,53 1.567.186,66 Vendes 

Sous, salaris i assimilats 13.3 1.242.139,98 1.220.225,07 Prestació de serveis 
Carregues socials 13.4 338.100,55 346.961,59 Altres ingressos de gestió ordinaria 

Altres ingressos de gestió 

Dotacions per a amort. d'immobilitzat 4i5 452.873,89 432.,462,99 Altres ingressos i ingressos assimilats 
Dotació a la provisió per insolvE!ncies 3.472,31 0,00 TransferE!ncies i subvencions 
Altres despeses de gestió 3.192.086,01 2.687.064,58 Transferencies corrents 13.1 

Compres altres aprovisionaments 2.497,10 1.733,30 Subvencions corrents 13.1 
Serveis exteriors 13.5 3.175.938,50 2.654.884,29 Transferencies de capital 13.2 
Tributs 13.650,41 30.446,99 Guanys i ingressos extraordinaris 

Transferimcies i subvencions 337.421,85 - 326.415,29 Ingressos i beneficis d'altres exercicis 14.2 

Transferencies i subvencions corrents 337.421,85 326.415,29 Excés de provisió d'altres exercicis 

Perdues i despeses extraordinaries 5.280,60 105.166,54 

Despeses i perdues d'altres exercicis 14.1 5.280,60 105.166,54 

TOTAL DEsPEsEs 5.571.375,19 5.118 .. 296,06 TOTAL INGREssOs 

EsTALVI 0,00 213.201,90 DEsEsTALVI 

TOTALs 5.571.375,19 5.331..497,96 TOTALs 

Les notes 1 a 16 que s'incorporen a la Memoria adjunta formen part integrant del Compte de Resultats de I'exercici 

El President d\ la Comissió Executiva 

17 

Exercici 2014 Exercici 2013 
360.855,95 212.427,79 

0,00 146,7 
360.855,95 212.281,09 
302.615,73 160.497,02 
287.925,57 146.000,96 

14.690,16 14.496,06 
4.833.141,68 4.954.269,92 
3.307.315,12 3.251.807,35 

619.118,32 1.012.600,24 
906.708,24 689.862,33 

7.204,66 4.303,23 
2.500,00 0,00 
4.704,66 4.303,23 

5.503.818,02 5.331.497,96 

67.557,17 0,00 

5.571.375,19 5.331.497,96 
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SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols) 

Previsions pressupostfuies 

Previsions Modifica- Previsions Drets Drets Drets Drets 
Descripció cancel, reconeguts Inicials cions definitives reconeguts anuJ.lats lats nets 

TAXES, PREUS PÚBlICS I 
547.000,00 145.679,65 692.679,65 634.992,22 634.992,22 

ALTRES INGRESSOS 

TRANSFERENClES 
3.656.562,00 154890,00 3.811.452,00 3.742.261,48 5.280,34 3.736.981,14 

CORRENTS 

INGRESSOS 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 26.198,13 
PATRIMONIALS 

TRANSFERENCIES DE 
250.000,00 36.191,33 286.191,33 286.191,33 286.191,33 

CAPITAL 

ACTIUS FINANCERS - 1.698.594,74 1.698.594,74 

PASSIUS FINANCERS 

TOTAL 4.483.562,00 2.037.688,77 6.521.250,77 4.689.643,16 5.280,34 - 4.684.362,82 

Recaptació Drets Excés/ 
pendentsde defecte neta cobrament previsió 

522.091,87 112.900,35 -57.687,43 

3.531.533,86 205.447,28 -74.470,86 

23.580,63 2.617,50 -6.134,92 

286.191,33 

- -1.698.594,74 

4.363.397,69 320.965,13 -1.836.887,95 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014 

a. Operacions corrents 

b. Altres operacíons no financeres 

1. Total operacions no fínanceres (a+b) 

2. Actíus financers 

3. Passíus fínancers 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 

AJUSTOS: 

4. Credíts gastats fínanl;ats amb romanent de tresorería per a despeses grals. 

5. Desvíacions de fínanl;ament negatíu de I'exercici 

6. Desvíacions de fínanl;ament posítiu de I'exercici 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

El presídJnt de la Comissió Executiva 

J; 

DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS 
NETS RECONEGUDES NETES 

4.398.171,49 4.871.727,26 

286.191,33 875.173,21 

4.684.362,82 5.746.900,47 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

4.684.362,82 5.746.900,47 

AJUSTOS 

321.191,33 

886.305,99 

90.865,54 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

-473.555,77 

-588.981,88 

-1.062.537,65 

0,00 

0,00 

-1.062.537,65 

54.094,13 
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ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014 

1. (+) Fons líquids 

2. (+) Drets pendents de cobrament 

(+) del Pressupost corrent 

(+) de Pressupostos tancats 

(+) d'operacions no pressupostaries 

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 

(+) del Pressupost corrent 

(+) de Pressupostos tancats 

(+) d'operacions no pressupostaries 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

l. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 

11. Saldos de dubtós cobrament 

111. Excés de financ;rament afectat 

IV. Romanent de tresoreria per a des peses generals (1 - 11 - 111) 

El preSide l t de la Comissió Executiva 
, ¡ 

IMPORTS ANY 2014 

320.965,13 

1.006.089,18 

304.703,40 

55.893,40 

894.944,07 

95.912,82 

206.985,27 

6.773,12 

213.763,63 

1.575.864,31 

1.191 .069,04 

598.558,90 

3.472,31 

591.540,35 

3.546,24 

IMPORTS ANY ANTERIOR 2013 

2.725.857,66 

1.794,46 

214.806,00 

55.334,38 

1\ 

I 

843.716,60 

10.727,21 

221.519,32 

6.773,12 

694.832,54 

2.887.123,74 

1.069.190,01 

2.512.766,27 

4.670,22 

2.186.904,72 

321.191,33 
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Nota 1 INFORMACIÓ GENERAL 

1.1 Naturalesa de l'Entitat 

El CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS / CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT (en 
endavant també, el CONSORCI) es constitueix com a una entitat de dret públic de 
caracter associatiu i voluntari, amb personalitat jurídica propia i independent de la 
deis seus membres, creat el 14 de juny de 2007 (NIF: P0800194C). 

Els membres que formen part del CONSORCI són : 

• La Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en materia 
de cultura. 

• L' Ajuntament de Barcelona. 

El CONSORCI es regeix pel dret públic i per les disposicions deis seus Estatuts, per la 
reglamentació interna dictada en desenvolupament d'aquests i per les disposicions 
legals de caracter general de regim local i autonomic que siguin d'aplicació. 

1.2 Objecte i finalitats 

El CONSORCI té per objecte gestionar el funcionament i les activitats de 
I'equipament escenic del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment i 
vetllar perque aquest centre assoleixi les finalitats següents: 

a) Ser un centre de referencia a nivell de Catalunya i també a l'Estat espanyol i 
situar-se en I'escena internacional d'espais dedicats a les arts esceniques. 

b) Ser un centre per a la investigació, la producció, la creació i la difusió de la 
dansa, de les arts de moviment i de les altres arts similars. 

c) Ser un espai motor i punt de trobada de pro postes per al foment de les arts de 
moviment. 

d) Ser un espai de suport en la consolidació de companyies de qualitat i de públic 
per a la dansa i les altres arts similars, actuant amb els diversos agents i 
equipaments del territori estatal i internacional. 

e) Treballar en xarxa amb altres institucions dedicades a la investi . ció, la 
formació i la creació en els ambits de la creació i el pensament. 

El President e la Comissió Executiva 
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1.3 Organs de Govern 

Els organs de govern del CONSORCI són els següents: 

• La Presidencia i la Vicepresidencia. 
• El Consell General. 
• La Comissió Executiva. 
• La Direcció. 

Nota 2 BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 Regim comptable 

a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables 
del CONSORCI i es presenten d'acord amb els principis comptables de general 
acceptació per a les Administracions Públiques, recollits en la Instrucció de 
Comptabilitat de l' Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb 
efectes 1 de gener de 2006, amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, deis resultats de les seves operacions 
reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost i deis 
recursos obtinguts i aplicats durant l' exercici. 

b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 

• Uei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. 

• RD Uei 781/1986, de 18 d'abri" pel qual s'aprova el text refós de 
disposicions vigents en materia de regim local. 

• Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Uei Municipal de Regim Local de Catalunya. 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Uei reguladora de les Hisendes Locals (Uei 39/1988, de 28 de 
desembre). 

• RD 500/1990, que desenvolupa la Uei 39/1988. 

• Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis 
i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria 
d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 

• Uei 15/2010, de 10 de juliol, de mesures contra la morositat en 
comercials. 

El President de a Comissió Executiva 
12 
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• Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera. 

• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l' Administració local. 

• Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, do control del deute comercial 
en el sector públic. 

2.2 Sistema comptable, comptes anuals i compte general 

El sistema d'informació comptable del CONSORCI esta format principalment pels 
subsistemes de comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostaria. 

la comptabilitat patrimonial es realitzara d'acord amb els principis comptables 
generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la 
situació financera del CONSORCI i deis resultats de les seves operacions durant 
I'exercici, i esta formada per: 

• Balan<; de situació. 
• Compte de resultats. 
• Memoria. 

El balan<; de situació i el compte de resultats es presenten, basicament, d'acord 
amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de 
l' Administració local (ICAl), amb vigor des de 1 de gener de 2006. 

la memoria es presenta, basicament, d'acord amb el que estableix I'esmentada 
ICAL. 

la comptabilitat pressupostaria esta integrada pels Estats de liquidació del pressupost: 

• Resum de I'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. 
• Resum de l' estat de liquidació del pressupost de despeses. 
• Resultat pressupostari. 
• Romanent de tresoreria. 

Els saldos d'aquests comptes anuals són coincidents amb els que figuren en els 
registres de comptabilitat del CONSORCI, els quals s'instrumenten \ n suports 
informatitzats. 

El Presldent ~ la Comissió Executiva 
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Els comptes anuals han estat formulats pels Administradors del CONSORCI i són 
previs a I'aprovació per part del Consell General. 

2.3 Notes explicatives 

Les notes que integren la present memoria es presenten classificades en funció de 
I'epígraf del Balan~ de situació o Compte de resultats al qual fan referencia . A manca 
d'indicació en contrari, els imports monetaris s'expressen en euros. 

2.4 Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2014 i 2013 han estat formulats d'acord amb 
criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació per a les principals 
magnituds, de manera que la informació presentada és homogenia i comparable. 

2.5 Pla de transició a la nova normativa comptable 

El CONSORCI esta duent a terme el pla de transició per a la seva adaptació a la 
nova normativa comptable en aplicació de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, que deroga, amb efectes 1 de gener de 2015, la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. 
Aquest pla de transició inclou, entre d'altres aspectes, I'analisi de les diferencies 
de criteris i normes comptables, la selecció deis criteris i normes comptables a 
aplicar a la transició i I'avaluació de les modificacions necessaries en els 
procediments i sistemes d'informació per tal de donar compliment als 
requeriments d'informació a incloure en els comptes anuals. No obstant, a la data 
de formulació deis presents comptes anuals no esta finalitzat el procés i no es 
disposa de suficient informació per a concloure sobre els resultats d'aquest 
analisis. 

Nota 3 NORMES DE VALORAC'Ó 

Les principals normes de valoració utilitzades pel CONSORCI en la preparació deis 
comptes anuals, són les següents: 

3.1 Immobilitzat immaterial i material 

a) L'activitat del CONSORCI es realitza en I'espai escenic del Mercat de 
Centre de les Arts de Moviment, ubicat a 08004 Barcelona, carrer Lleid , núm.59. 
L' esmentat espai ha estat adscrit per l' Ajuntament de Barcelona i fig r 

14 
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en els comptes del CONSORCI pel valor net comptable que figurava en la 
comptabilitat d'aquell. 

b) D'altra banda, i d'acord amb I'artide 15.2 deis estatuts del CONSORCI, l'lnstitut 
de Cultura de Barcelona (ICUB) ha aportat tota la infraestructura tecnica 
necessaria per a la gestió de I'espai escenic esmentat. Els elements aportats han 
estat valorats en els comptes del CONSORCI pel valor net comptable que figurava 
en la comptabilitat de I'ICUB. 

c) Les inversions portades a terme pel CONSORCI figuren valorades al seu preu 
d'adquisició. Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un 
augment de la productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida 
útil deis béns, es capitalitzen com a major cost d'aquests. Les despeses de 
conservació i manteniment es carreguen al Compte de resultats de I'exercici en el 
moment en que es produeixen. 

d) Les dotacions a les amortitzacions es calculen a partir del moment en que els 
béns entren en funcionament d'acord amb el metode lineal, distribuint el seu 
cost entre els anys de vida útil estimada, segons el següent detall: 

Concepte 
• Aplicacions informatiques 
• Construccions 
• Mobiliari i equips d'oficina 
• Equips informatics 
• Altre immobilitzat material 

3.2 Deutors 

Anys de vida útil 
estimada 

4 
65 
10 
4 
4 

Els imports pendents de cobrament figuren registrats pel seu valor nominal. 

Es constitueixen, si s'escau, provisions per a la cobertura d'aquells saldos 
deutors considerats de dubtós cobrament. 

3.3 Deutes a termini 

Els passius exigibles figuren registrats per I'import nominal a pagar, da s~'f¡Cats en 
Deutes a lIarg o curt termini en funció que les diferents quotes a paga resentin 
un venciment superior o inferior a dotze mesos respectivament. 31 de 

I 15 
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desembre de 2014 la totalitat deis passius exigibles tenen venciment a curt 
termini. 

3.4 Transferencies corrents 

a) Per a la prestació deis seu s serveis, el CONSORCI rep de la Generalitat de 
Catalunya i de l' Ajuntament de Barcelona el financ;ament pressupostari, el qual 
es reflecteix com a ingressos per transferencies i subvencions corrents del 
Compte de resultats adjunto 

Aquestes transferencies i subvencions corrents pressupostaries, estan fixades 
tenint en compte els suposits d'equilibri pressupostari previstos a la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

b) Altres transferencies corrents 

Addicionalment, el CONSORCI rep fons per tal de dur a terme o desenvolupar 
projectes concrets. El criteri de comptabilització d'aquests projectes és 
correlacionar ingressos i despeses a mesura que es va desenvolupant el 
projecte. 

3.5 Subvencions de capital 

Les subvencions rebudes destinades al financ;ament d'actuacions inversores 
s'enregistren com a ingressos en I'exercici en la mesura en que s'apliquen a la 
seva finalitat. Transitoriament i mentre que no siguin objecte d'aplicació, figuren 
comptabilitzades com Ajustaments per periodificació de passiu. 

3.6 Impost sobre Societats 

D'acord amb el text refós de la Llei de l'lmpost sobre Societats, el CONSORCI es 
troba exempt de I'impost i no estan subjectes a retenció els rendiments del seu 
capital mobiliari. 

El Dire to 
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3.7 Ingressos i despeses 

a) Comptabilitat financera 

Els ingressos i despeses s'incorporen al Compte de resultats atenent als principis de 
I'acreditament i al de correlació d'ingressos i despeses, independentment del 
moment en que es cobren o es paguen, i d'aquell en que se'n produeix el 
reconeixement pressupostari. No obstant aixo, seguint el principi de prudencia, el 
CONSORCI únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament 
de I'exercici, mentre que els riscos i les perdues previsibles, fins i tot eventuals, es 
comptabilitzen tan aviat són coneguts. 

b) liquidació pressupostaria 

Els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació del pressupost en el moment en 
que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i 
obligacions. 

3.8 Provisions per a riscos i despeses 

El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constitu'ides per a la cobertura deis 
costos economics d'aquelles obligacions de caracter contingent o probable. 

3.9 Medi Ambient 

Les depeses derivad es de les actuacions empresarials que tenen per objectiu la 
protecció i mil/ora del medi ambient es comptabilitzen si és el ca s, com a despesa de 
I'exercici en que s'incorren. No obstant, si suposen inversions com a conseqüencia 
d'actuacions per minimitzar I'impacte mediambiental i la protecció i millora del 
medi ambient, es comptabilitzen com a més valor de I'immobilitzat material. 
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Nota 4 IMMOBILlTZAT IMMATERIAL 

4.1 Els moviments d'aquest epígraf han estat els següents: 

IMMOBILlTZACIONS IMMATERIALS a 31/12/2014 

Compte 

215 
21501 

21502 

21503 

21504 

21505 

21506 

21507 

Descripció 

APLlCACIONS INFORMATIQUES 
APLlC. INFORMATIQUES APLlCATIU COMPTABILlTAT/GESTIÓ 

APLlC. INFORM.A.TIQUES PLANTILLES ADMINISTRATIVES 

APLlC.INFORM.A.TIQUES LLlCENCIES PHOTSHOP I AUTO CAD 

APLlCAClONS INFORM.A.TIQUES ADOBE PREMIERE PRO 

APLlCACIONS INFORM.A.TIQUES GESTIÓ EXPEDIENTS 

APLlC.INFORM.A.TIQUES ANTIVIRUS 

APLlCACIONS INFORM.A.TIQUES WEB MERCAT 

Saldo inicial 

265.089,82 
14.292,21 

1.260,40 

2.326,17 

1.397,60 

47.656,61 

14.219,03 

33.440,87 

Entrades o 
dotacions 

5.190,93 
2.127,43 

0,00 

0,00 

0,00 

3.063,50 

0,00 

0,00 

Augments per 
transferfmcies 
o traspas d'un 
altre compte 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Disminucions 
Sortides, baixes per diferencies 

o reduccions o traspas a un 
altre compte 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~oo 

~OO 

~OO 

~OO 

~OO 

~OO 

~OO 

~OO 

21508 APLlCAClONS INFORM.A.TIQUES WEB MODUL-DANCE 19.582,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

21509 APLlCACIONS INFORM.A.TIQUES TIQUETING 115.166,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

21510 APLlCACIONS INFORM.A.TIQUES GRANER 7.074,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

21511 APLlCACIONS INFORMATIQUES MERCAT 8.674,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL IMMOBILlTZACIONS IMMATERIALS 265.089,82 5.190,93 0,00 0,00 0,00 
AMORTITZACIÓ ACUMULADA -181.432,98 ~ -47.451,25 0,00 0,00 0,00 
IMMOBILlTZAT IMMATERIAL NET 83.656,84 -42.260,32 0,00 0,00 0,00 

4.2 Al 31 de desembre de 2014, existeixen aplicacions informatiques totalment am rlitzades i en ús per un import total de 170.826,15 euros. 

El President de fa Comissió Executiva 

F 

Saldo final 

270.280,75 
16.419,64 

1.260,40 

2.326,17 

1.397,60 

50.720,11 

14.219,03 

33.440,87 

19.582,03 

115.166,35 

7.074,53 

8.674,02 

270.280,75 
-228.884,23 

41.396,52 
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Nota 5 IMMOBILlTZAT MATERIAL 

5.1 Els moviments produ'its en els diferents comptes de l'lmmobilitzat material i de la corresponent amortització acumulada han estat els següents: 

Compte Descripció 

220 TERRENYS I BÉNS NATURALS 

221 CONSTRUCCIONS 

222 INSTAL·LACIONS TECNIQUES 

223 MAQUINARIA 

224 UTILLATGE 

226 MOBILlARI 

227 EQUIPS PER Al PROCESSAMENT 
D'INFORMACIÓ 

228 ELEMENTS DE TRANSPORT 

229 ALTRE IMMOBILlTZAT MATERIAL 

22900 ALTRE IMMOBILlTZAT MATERIAL 

22901 IMMOBILlTZAT EN CURS 
TOTAL IMMOBILlTZACIONS MATERIALS 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 
IMMOBILlTZAT MATERIAL NET 

El p reSiden~iSSiÓ Executiv' 

IMMOBILlTZACIONS MATERIALS a 31/12/2014 

Augments per 
transferElncies o 

Saldo inicial Entrades o dotacions 
traspas d'un altre 

compte 
---

1.663.489,59 0,00 0,00 
6.000.887,20 673.461,01 198.153,28 

1.763.471,78 30.099,39 0,00 
388.239,55 25.331,78 0,00 

48.557,95 0,00 0,00 
173.181,12 40.499,27 0,00 

143.539,39 10.393,99 0,00 

256,59 0,00 0,00 

203.322,61 352,66 0,00 

5.169,33 352,66 0,00 
198.153,28 0,00 0,00 

10.384.945,78 780.138,10 19So1Sr S 
-1.895.475,07 -405.422,64 ,00 

8.489.470,71 464.559,64 198.15 ,~8 

El Diréctor 

Sortides, 
baixeso 

reduccions 

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

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

Disminucions per 
transferEmcies o 

traspas a un altre 
compte 

0,00 

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

0,00 
198.153,28 

0,00 
198.153,28 
198.153,28 

0,00 
198.153,28 

Saldo final 

1.663.489,59 
6.872.501,49 
1.793.571,17 

413.571,33 
48.557,95 

213.680,39 
153.933,38 

256,59 
5.521,99 
5.521,99 

0,00 
11.165.083,88 
-2.300.897,71 
8.864.186,17 
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5.2 En I'exercici 2014 s'han produ'it traspassos d'elements de I'immobilitzat en curs al 
compte 221 construccions per un total de 198.153,28 euros. Aquestes inversions 
corresponen als treballs compresos en el projecte de reforma del Consorci del 
Mercat de les Flors. 

5.3 D'acord amb I'article 15.2 deis estatuts del CONSORCII' Ajuntament de Barcelona va 
aportar el dret d'ús sobre I'espai escenic Mercat de les Flors així com tota la seva 
infraestructura tecnica. En aquest sentit, cal indicar: 

• El 2007 l'lnstitut de Cultura de Barcelona (ICUB) va aportar la infraestructura 
tecnica que havia adquirit en el seu dia, segons el següent detall: 

Amortització Valor net 
Concepte Cost acumulada comptable 

- Construccions 5.101,51 3.744,03 1.357,48 
- InstaHacions tecniques 307.282,98 303.276,24 4.006,74 
- Mobiliari 13.790,42 7.787,17 6.003,25 
- Equips informatics 8.390,29 7.404,11 986,18 
Total infraestructures 334.565,20 322.211,55 12.353,65 

El valor net comptable de I'aportació realitzada per I'ICUB, 12.353,65 euros, va 
estar registrat amb abonament al compte de Patrimoni (Nota 9). 

• D'altra banda, en sessió de 30 de novembre de 2007, el Plenari de l' Ajuntament 
de Barcelona acorda adscriure al CONSORCI I'ús de la finca de propietat 
municipal situada al carrer Lleida, 59, que constitueix I'espai escenic Mercat de 
les Flors, amb els valors que es detallen tot seguit: 

Amortització Valor net 
Concepte Cost acumulada comptable 

- Terreny 1.663.489,59 1.663.489,59 
- Construcció 1.253.087,14 299.633,68 953.453,46 
Total 2.916.576,73 299.633,68 2.616.943,05 

El valor net comptable de la finca adscrita, 2.616.943,05 euros, es va comptabilitzar 
amb abonament al compte Patrimoni rebut en adscripció (Nota 9). 

20 
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5.4 les addicions de l' exercici 2014 corresponen, basicament, a les obres de millora 
realitzades al CONSORCI així com a I'adquisició d' elements escEmics i equips 
informatics. 

5.5 Al 31 de desembre de 2014 existeixen elements totalment amortitzats i en ús per 
un import total de 621.126,79 euros, segons el següent detall: 

Compte Descripció Import 
221 Edificis i construccions 5.101,51 
222 Instal-lacions tecniques 369.808,07 
223 Maquinaria 110.005,40 
224 Elements de transport 6.102,63 
226 Mobiliari 13.790,42 
227 Equips Informatics 115.114,36 
229 Altre immobilitzat material 1.204,40 

Total elements amortitzats 621.126,79 

Nota 6 DEUTORS PRESSUPOSTARIS I NO PRESSUPOSTARIS 

Al 31 de desembre de 2014 els Deutors pressupostaris no pressupostaris, 
presenten el següent detall: 

Compte 
• Generalitat de Catalunya 
• Sociedad Estatal de Acción Cultural SA 
• Fundació Catalunya - La Pedrera 
• Altres deutors 
Total 

Nota 7 INVERSIONS FINANCERES TEMPORAlS 

Descripció 
1.192.227,28 

60.500,00 
20.000,00 
76.836,94 

1.349.564,22 

En I'exercici 2014 el CONSORCI manté únicament com a inversions financeres 
temporals les fiances constitu'ides a curt termini. 

Nota 8 AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ D'ACTIU 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 és de 60.887,05 euros i 
reflecte ix basicament I'import de les despeses satisfetes 
realització d' espectacles que tindran 1I0c en l' exercici 2015. 

El President la Comissió Executiva 
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Nota 9 FONS PROPIS 

Els moviments registrats pels Fons propis del CONSORCI es resumeixen tot seguit: 

FONS PROPIS a 31/12/2014 

Compte Descripció Saldo Entrades o Augments per 
inicial dotacions transferi!ncies o 

traspas d'un altre 
compte 

100 PATRIMONI 12.353,65 0,00 0,00 

101 PATRIMONI EN ADSCRIPCIÓ 2.616.943,05 0,00 0,00 

120 RESULTATS D'EXERClClS ANTERIORS 6.045.485,83 0,00 213.201,90 

129 RESULTATS DE L'EXERCICI 213.201,90 -67.557,17 0,00 

TOTAL FONS PROPIS 8.887.984,43 -67.557,17 213.201,90 

El President de la Comissió Executiva 

Sortides, baixes o Disminucions per Saldo final 
reduccions transferi!ncies o 

traspas a un altre 
compte 

0,00 0,00 12.353,65 

0,00 0,00 2.616.943,05 

0,00 0,00 6.258.687,73 

0,00 -213.201,90 -67.557,17 

0,00 -213.201,90 8.820.427,26 

22 





·1 

j 

1 

·e· •• •• 
MERCA l OF LES FlOR5 

DAN5f. 1 ARTS DEL MOVIMEN r 

Nota 10 PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 

Aquest epígraf, que no ha presentat variació en l' exercici 2014, inclou, per import de 
75.926,46 euros, la quantia de la paga extraordinaria de desembre 2012 que 
s'hauria hagut d'abonar al personal de I'entitat abans de finalitzar I'exercici 2012, 
pera que ha estat suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2013, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats 
derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de 
complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en 
aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d'asseguranc;:a col ·lectiva que incloguin la cobertura de la 
contingencia de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Organica 2/2013, 
d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb I'abast 
que es determini en les corresponents lIeis de pressupostos". En conseqüencia, ates 
que és un passiu exigible cert, I'import esmentat va ser carregat a I'epígraf 
"Despeses de personal" del deute del compte de resultats de I'exercici 2012 amb 
abonament a I'epígraf "Provisions per riscos i despeses" del passiu del balanc;: 
adjunto 

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 
2015 a la disposició addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració 
Pública, en el seu ambit, podra aprovar I'abonament de quantitats en concepte de 
recuperació de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de complement 
específic o pagues addicionals equivalents. En el cas que I'argan competent de 
l' Ajuntament de Barcelona aprovi I'abonament d'aquestes quantitats, I'import 
equivalent a abonar sera el que determina la disposició addicional dotzena apartat 
ú.2 de l' esmentada lIei. 

Nota 11 SITUACIÓ FISCAL 

11.1 EI31 de desembre de 2014 el CONSORCI presenta el següent estat de comptes amb 
les Administracions Públiques: 

23 
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Concepte 

• Retencions a compte Impost de societats 
• Hisenda Pública per conceptes fiscals: 

- Quota a recuperar per LV.A. corresponent al 
quart trimestre de 2014 

- Quota a recuperar per LVA corresponent al 
quart trimestre de 2013 

- Quota impost de societats 2013 
- Quota a ingressar per retencions d'LR.P.F. 

practicades en el quart trimestre de 2014 
• Seguretat Social creditora. Cotitzacions socials del 

mes de desembre de 2014 
Totals 

11.2 Impost sobre el Valor Afegit 

Saldos deutors 
Saldos 

creditors 

565,46 

146.472,03 

158.712,74 

-343,71 

76.060,78 

32.931,58 

305.406,52 108.992,36 

El CONSORCI rep transferencies corrents i subvencions de capital de tercers, per 
aquesta raó no pot deduir el 100% de I'IVA que suporta, sinó únicament el 
percentatge que resulta de I'aplicació de la regla de la prorrata que Ii correspon. 
Aquest percentatge esta en funció del pes específic que representen aquelles 
operacions que donen dret a la deducció respecte al total d'operacions realitzades. 
Per a I'any 2014, el percentatge de deducció aplicat pel CONSORCI en funció de la 
regla de la prorrata ha estat el 41%, front el 43% que va deduir I'any 2013. 

11.3 Tributs susceptibles d'inspecció 

A data de 7 de maig de 2014 el CONSORCI va rebre comunicació d'inici d'actuacions 
de comprovació i investigació pel concepte d'lmpost sobre Valor Afegit, períodes ir 
a 4rt trimestre de 2013. 

Com a resultat d'aquestes actuacions, a data 6 de mar~ de 2015 ha estat incoada 
acta de disconformitat en concepte d'lVA amb proposta de Iiquidació de la que es 
deriva un deute a ingressar per import total de 24.154,92 euros (22.294,45 euros en 
concepte de quota, i 1.860,47 euros en concepte d'interessos de demora) 

Simultaniament ens ha estat notificat I'acord d'inici d'expedient sancionador, a data 
6 de mar~ de 2015, dictat per la Dependencia Regional de Inspección, elegació 
Especial de Catalunya, en la que es proposa la imposició d'una sanció, pe port de 
90.503,59 euros. 
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El Consorci ha presentat al-legacions tant a I'acta de disconformitat, com a I'acord 
d'inici d'expedient sancionador, que estan pendents de resolució. 

La valoració d'aquesta situació, segons el criteri professional deis nostres assessors 
fiscals, és que ambdós procediments s'han de resoldre en sentit favorable als 
interessos del CONSORCI. 

Nota 12 AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ DE PASSIU 

El present epígraf reculll'import de les subvencions rebudes del l'lnstitut de Cultura 
de Barcelona i de la Unió Europea i altres institucions per al desenvolupament deis 
projectes que es detallen: 

• Obres extraordinaries 453.061,32 
• El Graner 35.950,22 

• Modul Dance 66.681,91 
• Trocas 5.933,69 
• Léim 3.254,62 
• Escoles Bressol 5.809,39 
• Holanda 20.850,00 

591.541,15 

Nota 13 INGRESSOS I DESPESES 

13.1 Els ingressos per transferencies subvencions corrents presenten la següent 
composició: 

Concepte 
• Generalitat de Catalunya (Departament de cultura) 
• Generalitat de Catalunya (IPAM) 
• Ajuntament de Barcelona (ICUB) 
• Ajuntament de Barcelona (Graner) 
• Ministerio de Cultura (INAEM) 
• Altres entitats 

Total ingressos per transferEmcies i subvencions corrents 

El President d la Comissió Executiva 
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13.2 Els ingressos per Transferencies de capital presenten la següent composició : 

Concepte Import 
• Ajuntament de Barcelona (ICUB) 
• Generalitat de Catalunya (Departament de cultura) 

22.407,48 
884.300,76 

Total ingressos per transferE!ncies de capital 906.708,24 

13.3 La plantilla mitjana de personal durant I'exercici 2014, ha estat la següent: 

Classificació Dones Homes Total 

• Alta Direcció 1 1 
• Funcionaris 2 2 
• Laborals fixos 7 10 17 
• Laborals interins 9 7 15 
Total Personal 18 17 35 

13.4 Les dmegues socials es corresponen íntegrament a cotitzacions socials a dmec de 
I'empresa per un import de 338.100,55 euros. 

13.5 El saldo corresponent a serveis exteriors presenta la següent composició: 

Concepte Import 

• Arrendaments i dmons 70.661,33 
• Reparacions i conservació 122.575,19 
• Serveis de professionals independents 1.540.587,26 
• Transports 9.841,71 
• Primes d'assegurances 10.999,49 
• Serveis bancaris i similars 6.686,60 
• Publicitat, propaganda i relacions públiques 262.028,34 
• Subministraments 105.424,78 
• Altres serveis 1.047.133,80 
Total serveis exteriors 3.175.938,50 

El Pres ident de a Comissió Execut iva 
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Nota 14 

14.1 

PERDUES I GUANYS EXTRAORDINARIS 

Despeses extraordinaries 

Concepte 
Reintegrament de les subvencions atorgades per I'INAEM 
els exercicis 2012 i 2013 corresponents a la part 
proporcional del resultat pressupostari positiu obtinguts 
TOTAL 

14.2 Ingressos extraordinaris 

Import 

5.280,60 

5.280,60 

Els ingressos extraordinaris que apareixen al compte de perdues i guanys 
corresponen a una subvenció rebuda en excés sobre la previsió per un import total 
de 2.500,00 euros. 

Nota 15 ALTRA INFORMACIÓ 

15.1 No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
mediambiental en els quals pogués incórrer el CONSORCI que siguin susceptibles de 
provisió. 

Els eventuals riscos de responsabilitat civil estan adequadament coberts amb les 
polisses d'asseguran~a subscrites pel CONSORCI. 

D'altra banda, el CONSORCI no té inversions, ni despeses, ni ha percebut cap subvenció 
ni ingrés com a conseqüencia d'activitats relacionades amb el medi ambiento 

15.2 Durant aquest exercici els membres de la Comissió Executiva del CONSORCI no han 
meritat cap import corresponent a sous, dietes o altres remuneracions. El CONSORCI 
no ha concedit bestretes, ni credits, ni te cap obligació amb membres de la Comissió en 
materia de pensions i assegurances de vida. 

15.3 En relació al que preveu la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lIuita contra la 
morositat en operacions comercials la situació del CONSORel és la que segueix: 
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Pagaments dins del termini maxim legal 

Diferencia 

Total pagaments a I'exercici 

Termini Mitja Ponderat Excedit (dies de 
pagament) 

Ajornaments que a data de tancament 
sobrepassen el termini maxim legal 

Pagaments realitzats i pendents de pagament a la 
data de tancament 

Exercici Actual (2014) Exercici Anterior (2013) 

Import % Import % 

1.308.533,66 45% 2.126.991,69 69% 

1.607.331,60 55% 950.019,58 31% 

2.915.865,26 100% 3.077 .011,27 100% 

26,43 30,92 

297.320,64 45% 27.833,18 

El període mitja de pagament de I'exereiei 2014 es situa en 40,09 dies. 

15.4 Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant I'exerciei 2014 per 
les Societat PricewaterhouseCoopers Auditories, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A. són repercutid es per "Ajuntament de Barcelona a cadascun deis 
organismes autonoms, entitats públiques empresarials locals i Soeietats que composen 
el grup municipal, així com els consoreis i fundaeions que s'integren en els comptes 
consolidats. 

Nota 16 QUADRES DE FINANCAMENT DELS EXERCICIS 2014 i 2013 

Els recursos obtinguts durant els exereieis 2014 i 2013 així com la seva aplicaeió, i 
I'efecte que han produ"it aquestes operaeions sobre el capital circulant es reflecteixen 
en el quadre que s'adjunta a continuació: 
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Aplicacions 2014 

Adquisicions d'immobilitzat 

- Immaterial 5.190,93 

- Material 780.138,10 

785.329,03 
Augment capital circulant -

2013 Orígens 
Recursos generats per 
operacions 

11.526,65 
Ajustaments immobilitzat 
immaterial 

491.482,86 Ajustaments immobilitzat 
material 
Cancel ,lació d'inversions 
financeres permanents 

503.009,51 
166.521,69 Disminució capital circulant 

VARIACIONS DEL CAPITAL CIRCULANT 
2014 

2014 2013 
les 385.316,72 645.664,89 

- 528,23 

- 468,97 

- 22.869,11 

- 669.531,20 
400.012,31 -

2013 
Augments Disminucions Augments Disminucions 

Deutors - 1.266.890,58 156.097,78 -
Inversions financeres - 1.000,00 23.869,11 -
Tresoreria - 469.456.27 - 172.964,63 
Ajustaments per periodificacions d'actiu 1.380.372,55 - 189.643,22 -
Creditors i altres deutes a curt termini - 43.038,01 - 293.853,92 
Ajustaments per periodificacions de passiu - - 263.730,13 -

1.380.372.55 1.780.384,86 633.340,24 466.818,55 
Variació del capital circulant 400.012,31 - - 166.521,69 

1.780.384,86 1.780.384,86 633.340,24 633.340,24 

CONCllIACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI AMB ELS RECURSOS GENERATS 
2014 2013 

Resultat de I'exercici segons compte de resultats -67.557,17 213.201,90 
Més: 

Dotació a les amortitzacions 452.873,89 394.496,87 
Dotació a la provisió paga extraordinaria - 75.926,46 

Recursos generats per les operacions 385.316,72 645.664,89 

El President de I issíó Executiva 
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