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~ Gabinet Tecnic d'Auditoria i Consultoria., s.a. 
Bnlmes 89-91, 2n. 40. 
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Julh\n Hernñndez, 8, 11:. A 
Tel. 9138B21 80 - Fax 917599612 
28043 Madrid 

Barcelona, 3, 2n. 1 a. 
Te!. 972201959 - Fax 972220920 
17001 Girana 

INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Als accionistes de FIRA 2000, S.A., 

Hem auditat els comptes anual s de FIRA 2000, S.A., que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 
2011, el compte de perdues i guanys, I'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la 
memoria corresponents a I'exercici anual finalitzat en aquesta data. EIs Administradors són responsables 
de la formulació deIs comptes anual s de la Societat, d'acord amb el marc normatiu d'ioformació financera 
aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.a de la memoria adjunta) i, en particular, amb els 
príncipis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opioió sobre els 
esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa 
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requerei~ l'examen, mitjanc;:ant la 
realització de proves selectives, de l'evidenciajustificativa deIs comptes anuals i l'avaluació de si la seva 
presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el mare 
normatiu d'informació finan Cera que resulta d'aplicació, 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2011 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la sitlJació financera de FIRA 2000, S.A. a 31 de desembre 
de 2011, així com deis resultats de les seves operacions i deis seus fluxos d'efectiu corresponents a 
!'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera 
que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en eH continguts. 

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2011 conté les explieacions que els Administradors consideren 
oportunes sobre la situació de FIRA 2000, S.A., I'evolució deis seus negocis i sobre aItres assumptes i no 
forma part integrant deIs comptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté l'esmentat 
informe de gestió concorda amb la deIs comptes anuals de l'exercici 2011. El nostre treball com a 
auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix paragraf i 
no inc10u la revisió d'informaeió diferent de l'obtinguda a partir deIs registres comptables de la Societat. 

Barcelona, 28 de marrr de 2012 

GABINET TECNIC 
D' AUDITORlA 1 CONSULTORlA, S.A. 

, .. p 

Enric Ribas i Mirángels 
Soci - Auditor de Comptes 

S[)c1elal inscrilB ni R O,A e amb el nÍlml!10 S0687 

Any 2012 Num. 20112101265 
IMPOAT Ca~·LEGIAL: 93.00 EUR 

Inlorme 5ubjcctc ol la lalt'lI -CHIlUIt!rtil 
a !'arliclc 411 del tcd refos de- 1 .. 

U~¡ d'¡ludiH:ljlj) d[! (Qmpt(!.~ aproval pE!r 

.n~~~! ~~(~I!.l ~e.g~5~a!l~ 1?~~ 1; ~'~ Id; !U~i~~ 

S(Jcjctllt inscrita IlI'Instilul de Censon Jurals de ComplcJ Ilmb el numero 189 
Reyi",,, Mor""n!il de BnteoloM. Tom 10.206. L1ibro 9.J~9, F'oJi ·11, Fullll·17 Bll - N.I F. A-5B.6().j,745 
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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACiÓN DE LA EMPRESA SA: 1010111><] SL: 1010121 
Forma jurfdlca 

NIF : 101010 1 A60272705 otras: 101013 1 

Denominación social: 101020 I FIRA 2000, S.A. 

Código CNAE: <.,;:O..::,20:.:0c.:..1.J-.6B_2_0 ______ ......JJ (1) 

PERSONAL ASALARIADO 

a) Numero medio de personas empleadas en el curso del eJercicio, por Iipo da conlralo y empleo con discapacidad: 

EJERCICIO 2011 (2) EJERCICIO 2010 (s) 

FIJO (4): 1040011 24,5: 1 30,6~ 1 
NO FIJO (5): 04002 

Del cual: Personas empleadas con discapacldad mayor o Igual al 33% (o calificación eqUivalente local): 

104010 I 1,00 I 01 

b) PeIsonal asalariada al término del ejercicio. por lipo de contrato y por sexo: 

EJERCICIO 2011 (2) EJERCICIO 2010 PI 

HOMBRES MUJER~S 

FIJO: 04120 10 04121 12 

NO FIJO: 04122 O 04123 O 

PRESENTACiÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2011 

AJÍ/O 

Fecha de inicio a la que van rereridas las cuenlas: 01102 2.011 

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: 01101 2.011 

Núm-era de paginas presenladas al depósílo: 

UNIDADES 

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado lodos los documentos 
que integran sus cuentas anuales: 

(1) 
12) 
¡J) 
14) 

15) 

MES 
1 

12 

HOMBRES 
' I 

MU.IERES 

17 21 

O O 

(2) EJERCICIO 2010 (3) 

OlA MIO MES olA 
1 2.010 

31 2.010 12 31 

Euros: 

Miles de euros: 

ID 
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) BALANCE DE SITUACION NORMAL f"I 

___ ~ ,A / A • 
81.1 

NIF:l A602727051' d v ) \}J~ V~¡J--xH /1-) '--'~MVD?J. UNIDAD (1): 

DENOMINACiÓN SOCIAL(fft ~ I ~ ~ ~ ~~17 Euros: rO-90-01--""'><-"'" 

FIRA2000. S.A. ~ ----.J ,C ~ ~F- Miles : 09002 

- «:::.... MlllpJ1B5: A.J 09003 c:;:;...- ~ ~¡::..- ~ ~ , ' 
o deSlfnádO paro las firmas de so n¡slra ~ .' - J ~~ •. r'jI 

.-""C '" . 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE, .... .... , ......... •. ..•••.. •• ..... 11000 

NOTASOE 
LA MEMORIA E~011 (2) EJERCICIO 2010 . (3) 

778.011.401,17 755.572.660.89 

1, Inmovilizado Intangible ... .... .•.... , . .... " ~ •• .... , •.. , . . . r1~11~D~D -¡-6 _ __ + ___ 3_1._0_71_._07_6...,:._OB-j-__ --=2:..:.9.:.....4:..:.9.:6:.:.3:..:4....:.4:.,:,4.:...j8 

11120 

1. Desarrollo ...... , ... , ..... . ..... . ...... . .. •• ..••. , . . . . . . . . 11110 r=~-----+----------+---------~ 
2. Clmcesiones , • • •••••••• . , , ••.•••• , •• ••• •• •••••••• • •••• '0' 

31.068.91 B,51 29.488.686,88 

3. Palentes, licencias, marcas y similares . ...... . •. , ••...• , .• ,.,.. 11130 130,04 190,06 
~~r----+--------~4-------~~ 

4, Fondo de comercio •.•. . . ... ... ...•.. , . .....••... . ' ... ... .•. 11140 

5. Aplicaciones InlorrnBiicas .... , . ..•... ,. , ..... •• ... , • . .. '., ..• r11~1~5~O+ ___ -t _____ 2_._0_27..:,..:5_1+-____ ...,;..7.:..:4.:.6.:....7,:.:5...:..j4 

6. Invesllgación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . r 1..:.11:.,:::6:.::0-¡-___ __t--------:---+--------l 

7. Olro Inmovilizado Intangible .. .•.... ... , . .. ' .. .. , .. ..•. . , . . •. 1-'1..:..11""7.=.0-t ___ -¡ ________ + _______ --I 
11. Inmovlllzado material. ......... • ... . ..... , ' .... . •• .•. . •... . r1~12:::0:.::0_+7-!--__t-------~+----.....:......:..-.:....~ 

1. Terrenos y conslrUcclones . . . . . . . . . . . .. . .... 11210 

2. Inslalaclones técnicas y otro inmovilizado material . . . . . • . • • . . • . • r1.!..!12~2~0-¡-___ --t _______ ~+----..:....:..:..:..::.:.:.:~ 

3. Inmovilizado en curso y anticipos •... , .. ...... .. , .• . ... .... . r1~12:::3~D'-t-_._:..._--l _______ ~+ ____ .....:....::...::..::..:..::.:..j 
111. Inversiones Inmobiliarias ...... . ... . ... . . , . ... . , • • . . • . . . • . . r1.:.:1J~D~O_¡-6 ___ _t---------l-------~..:.....1 

1. lerrenos •.• ....•.• ........••. • • •. , . •.•. . . ...... •. , •• , .. 1-'11""3"'1.::;0+ ___ -t ________ +-______ ...:...-I 
2. Construcciones ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11320 ' r=~r----+--------~4---------~ 
1\1. Inversiones en empresas dol grupo y asociadas a largo plazo . .. r11""4~D.=.0_t_---_t---------l---------I 

1. Instrumentos de palrimonlo . , . ... ... . .. .. .......•.......... .. r11!.:4:..!1~0+ ___ -t _____ _'__..:....._+-_______ ~ 

2. Créditos a empresas ..... • ... , .. . ••. , .... ..• .•.. , ••.• , •. , •• 1-'1.:..:14!!2~0-t ___ -t ________ +-..:..... ' -------1 
3, Valores representativos de deuda .... ...... ..... . . .. .. ... , . . . . 11430 

~~~-----r-----------4-------------
4 , Derivados . ..• .... . . . , . . .. , ... , ... • . " . ... , • . . . .•.. . •• . •.. 1-'1.:..:14~4:.:::0_+---__t--------+--------1 

5. Otros Bclivos financieros ... • . ... .. ... • . ...•.•• .. . . •... .. . . " 1.....:.11'-4==6~0_+_--_t---------l---------I 

6. Otras Inversiones. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . •..•• r11!.:4~6:.:::0+ ___ -t ________ +-------~ 
V. Inversiones Ilnanclaras a largo plazo 11500 10~) 474.390,09 6,078.146,26 

1. Instrumentos de palrlmonlo .... .. , ..... . .. • . , .. • , ... .•. • , • • •• 1-'1,:.:15::..:1.=.0-t ___ __t--------+--------I 

2. Créditos a lerceros ...........• " . .. .. . •• . .• . • ...•.. , . . " .. ¡--:-11.:.::5:=2.::.0T _ __ _t_-----1-1.-14-7-,-53-t-----1-2.-D-46...:.-'3....j1 

3. Valores represenlallvos de deuda ...... .. , .. , .•.• •... •• . , . . . . . 11630 
r==T-----+---------+--------~ 

4. Derivados . .. .... ... .............. . . ••. •. , •• ... .•. •• . . .. . . 11640 11n3) 5.603.06B,00 

5. Otros acUvos finan cleros .. . . . ... . .. .••• , . • .. . ...• , • • • • • . . . .. 11650 463.242,56 463.011,95 

6 Otras inversiones. , .. .... ,. . ' .. . . .•.. . ' ... ,... .. .. . .. ~. d' d!::1~1r!5ii605t=-=-:__--t_--_:_:~==:--+--------l 

VI. Activos por Impuesto dIferIdo .... . ... •.. .. •. .• . .. ~~1A&8I~~) 17,537.732,00 

Vii. Deudas cOmorclalas no corrientes .. , . •. .... . ... ....• ¡l . ~.~J.nmmc~~~-~~~~':r--L---_----1.---_------J 
'! D~' 

12.405.939,05 

~ ~r~ !:¡~~c (1) MarquB J. cuBlJla cOll1!spondlcnl. "9(/0 o.proso Jas elfros lIf1 unldadaS mil •• o ~ lDf5 do 'l.U'1!', dQS,IO~do<~O quo In'agrun l •• """nlo~ on\.lllIO' dabon olacor"' •• on l. mlSm. unlQad 
(2) Ejart:lclo 01 qua van Illlorldos lo, cueri'.s Dnu.I... . ..;! OI.li,' I IIsn,n- :(:: 1 ." 
IJ) EI"rtiela onlDrior. r¡f!J d, Audll~rt~ 'A b ;'; 



1 
BALANCE DE SITUACiÓN NORMAL (\ 

I\~)j ~ / I \ I ~ I 
NIF: I 

/ NOTASDE ¿ 
ACTIVO LA MEMqJPJ( EJERCICIO 2011 (1) 

e) ACTIVO CORRIENTE • . > . .... ... ..... .. > . ......... • . . .. . •• > 12000 I/'" 72.248.709,61 

l. ActiVos no corrlonlos manlonldos par¡¡ 1 .. venta ....... • . . .. . . . 

11. Exlatonclp9. > > •• • •• 

1. Comllrcll1las >, . •.. , ... > . , . • . ... .. ....... . . .. . ... ... , • . ••• 

2. Malérlns primas y 0lr05 IIprovlslonamienlos 

3. Produclos un curso . . . . • • . • .. . ... . . ..• 

a) Da ciclo Imgo ela procJ¡¡CCciÓIl . , , .. , . • 

b) De ciclo ¡;orla de producción . • ..... . > > .. .. . > > > ..... . ... . •. • • . 

4. ProdllOlo5 tarminoelos •..• , •. > •• • • •• • ••• •••••• ••••••• • •• • • • 

a) D¡;¡ ciclo largo (Iij producccíón •. . . • . . . • . . . . . .. .• . . . .... .. •. • 

b) Ps cIclo corto els prodUCCión . . . . . , • ... . , • . . .•.... . , .•• 

5. Subproductos. reslduoG '1mstElrillles recuperados .. 

G. AnlidpC6 a proveedoras ; .. , .. ... . .. . .•.. , . .. ........... •. • 

111. Doudoros comorcli\loB y otrns CUDntas a cobrar .... .. ... . .. . . . 

1. Clientes porvenlD5 y pre$taClone~ da sorvicios . .• .•... , . ... .• • • 

C1J CUentes por ventas y prfJslaclones de servicios ti largo plazo . • .. •... 
I 

h) Cllantes pur venias y pres/aClalle5 da servIcIos D COito plazo . ... .•. 

2 , Cliantes empresas del grupo y asociadas .. . .•• ,.... .., .•. • . . • 

;, . Deudores varios . . , ... 

4. Personal 

5. Aclivos por lJ11rue~to corrranla 

G. Olros crcdlt06 con las Administraciones Públicas •. . , .• , ..•.... • • • 

7. Aceiunlalas (socioS) por dosombolsos eXigidos . . . •. .., ..•.. . , . • 

IV. InversrenaB en ampraBas det grupo y asocl¡¡das iI corto pla:r:o .• • 

1, Instrumontos de patrtmonlo ., . . . .. . . 

2 Créditus a emprasaM .• . 

J \lalores represenlaUllos de <leuCl¡¡ 

4. Derivados . . . . . .• .. 

5. Olros ¡¡cUVOS finnnci(lro~ . 

6. Otras InvermomJs . . . • . • . .. . . .• . 

{~1 r:jU1''1CIU 111 quü "JI' flll~tld¡¡6" líll1 "lrinIU!i .ollualn'i 
~;!I [:Jnrt1C'(lllnln~~r 

121.00 

12200 12 6.477.150,95 

12210 6.477.150,95 

12220 

12230 

12231 

12232 

12240 

12241 

12242 

11150 

12260 

12300 22.999.293,62 

12310 IOb¡ 8.407,079,40 

12311 

1231'2 8.407.079,40 
, í 

12320 

12330 IDo) 343.314,41 

12340 

12360 171) 410.726.86 

12360 
11D)/10bl 13.838.172,95 

12370 

12400 

12410 

12420 

1243D 

12440 

12450 

'12460 

81.2 

EJERCICIO 2010 (2) 

97.073.923,70 

9.480.305,75 

9.480.305.75 

. 

18,921 .632,57 

790.945,92 

790.945,92 

504.232.02 

61 .159,36 

17.559,295,27 

-
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NIF: A60272705 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

FIRA 2000. S,A. 

ACTIVO 

V. IIlvoruiono9 flnnnoforas a corto pinzo .. 

Inslrumenlos dc nafrlmol1lD .• • . • . . . . • • • . . • . • . • .. 

2. CradlhJG IJ empresas . . ••• • • .•... 

3. Valoras reprofiElllallvD5 de deuda 

4. DerIvados •.• .• • • •• ••.•• . • • • .. • . .....••. • .• • .•.•••• • . ••. . . 

6. airas IlcUVOS finanCIeros . . . . . . . . • • .. •• 

G. Olras Invarslones .•••..• • .. • . .• . . •.... 

VI. Porlodlflcaclonos a corto plazo .. . . .... ..... .... . .. ... . .. . . 

VII. Efoctlvo y olros acl,lv09 liquidas oqulvalonlo8 . . . • . . , •.•.•. . • 

, . Tcsorerla . • • •• • • • . . .. . •. • • . . .. 

2. Olr(\s acllvos IIquldos cqulvolonlllll . .. 

TOTAL ACTIVO (A + B) • • . .•.. . ..• . ...•.• • . • . •••• • • .••••••.. • • 

! 11 I.!,olcrrn ,11 Clr(¡ -VOtt fCI(JIU,M ~ lo!; r:óIO:ltll ji .1nlJul,'1.) 
~~ ¡ E¡o,t,:':lr,IIPTt!r:or 

81.3 

EJERCICIO 2010 (21 

66.039.872.97 

125211_ 680,53 801.00 

12530 406.000,00 

12540 

12550 29.710.097,28 66.039.071 .97 

1:1:660 

12600 252.370,86 252.370,B8 

'\2 DO 12.403.116,37 2.379.741,53 

12710 12.403.116,37 1.754.741,53 

uno 10bl 625.000,00 

10000 850.260,110,7B 852.646.584.59 



I BALANCE DE SITUACiÓN NORMAL r 82.1 

1\ ~ . /1 I J / 11 A 

7 / I NOTA~ -
PATRIMONIO NeTO ~ PASIVo/ I I,MiItMO~IA EJERCICIO 2011 (1) EJERCICIO 20'10 . (7.J 

Al PATRIMONIO NETO ..... . ........... .. . '" .... . .. . .... 2;;;-0 199.632.407,97 246445.496,74 

A·1) Fondoll propios ......• " •. . . .. , .................•..•... 

l. Capital.... . . . .•...... , ••.•.... . . • . , .. ,.,. , . ..... ,. 

1. Cnpltal Bscriluraclo • . .. " 

2. (Capilnl no exigido) .. . • 

11. Prima de emisión 

111. RoselVOS, . .. , . . , 

1. Legal y 8slalularias • 

2 Olras reservas .. . . . ,.......... . ........ ........•.. , . . 

IV. (AccIones y partIcipaciones en patrimonio propias) ......•.... 

v. Rosultados do ejercIcIos antorior\!lj . .• . . . . • .. . .•.......•... 

1. Remancnle. , ..........•....•.... , . . . . . .......... . .. • .. 

2. (Resultados lle9~\lvos de eJercicios 1l11terlores). •. . ....• • . ... . .. 

VI. Otrea aportaclonos do SOCl06 . . . •.. • ••.•.. . .... . . • ....••. 

VII. Rosultado dol oJerclclo 

VIII. (Ohlldondo a cuanta) . . 

IX. Otros Instrumentos do patrimonio noto ................. , ..•. 

A-2) Ajustoli por cambios do valor ......... . ..•.....•........... 

l. Acttvos financIaros dlsponlblos p;lrQ la vonlll ..........•.. . .. 

11. Oporaclonos do cobortul1I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .•.. 
lit. Activos no corrluntee y p¡¡slvos vinculados, mantonldol! paré! la 

vontn ..... .. . . .. .. .. .. . . . . , . . . . .• . .. 

IV. 

\/, 

Dlfertlll¡;la de conversIón .... • ..... • ... .. . .. 

Otros. 

A·3) SUbVenclonos, donaclones y IlIgadoo roclbldoB ..... , .. .. . .. . 

a) PASIVO NO CORRIENTE ... • .. ' . . . • . . . • . . . . • . .. ..•.... .. 

l. Provlslonos a largo plazo .. •.......•................... . •. 

1. Obligaciotltls por preslaclonos a InfllP plazo al per.lonal. . .. . .... . 

2. AcluaclonD~ medloambillnlal€!s .•........•.......... .•..••... 

3. PrOYlslones por rccslruclurilción . . .. 

4. Otras provIsiones .•. • 

(1, EjOf'CICID al Qf,.IC \tUl\ roltlfidas las tutm:na nllu~leH 
!2/ ",ofClCluonIClÍOlr 

. 

21000 

21100 

21110 

21120 

2120.0 

2130a 

21310 

21320 

21400 

21500 

21510 

21620 

21600 

21700 

21800 

21900 

22000 

21100 

22200 

22300 

22400 

22500 

23000 

31000 

31100 

31110 

311Z0 

31130 

31140 

207 540.499,54 220.218.603.69 

13 267.114.086.42 264.074 177.84 

287.114.086,42 264.074.177.64 

la -847.665,33 -645.974.01 

421.603.17 421 .603,17 

-1 .069.268,50 -1 067.577,16 

-43.209.599,94 -24.540.641.85 

-43.209.599.94 -24.540.641.65 

3 ., 5.716.301 ,61 -18.668.958,09 

11uJ) .66.01 ~.600,55 -31.380940,85 

·66.019.600,55 ·31.380.940.85 

\4 56.311.506,96 59.607.833.70 

616.601.487,91 575.198.267.77 

11! 

. ~ -~~i:~' ~.~ I 

,t .:. Oablr;~ls n:~lao '';/ . 



~ 
BALANCE DE SITUACiÓN NORMAL B 2.2 

\ . I " 1 I " 1111 

A60272705 r f\V/ (;..t~\1ht~-~ riJ\"/t'/~'--lá~ ~/f&v 
DENOMINACIÓN SOCIAL; m ~ 7, .(1 ~ ~~/(t) __ ~_-.... 
FIRA2000,SA \j& '-- ¿ ~~ ...... ~ 1 

::::--:: ~' - ~ ~.'> , 

Espacio dGs~nrldo PD~~ ID' dmtln~lrndDI -==~: ¿¡,d{t 

I NIF: 

"7 NOTASDEa~ 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMam/'c'I""EJERCIC!O 2011 (1) EJERCIGIO 201 Q (21 

11. Doudas a larlJo plazo... . .... . .. . .... • ...•.• . •... • . . .... 31200 1141 590,418.545,87 547.972.946.03 

1. 

2. 

3, 

4. 

5. 

Obllgacirmes y otros valores negoclable5 . 

Deudas con enlidadc~ de crédito ... 

Acreedores por arrendmníenlo vnanciero . 

Derivados ...•... " .. , , . . .... , ... . 

Otros pasivos linoncloro9 . , , 

111, Deudas con emprosas del grupo y Dsocladaa a largo plal:o . , ... 

IV, Pasivos por Impuosto ellferldo ..•.. , . .• . .• . . • ............. 

V. Porlodlftcaclonos a larBo pllll:o . . . , . . •.. , ••. , ...... ' , ..... . 

VI. AcroodoroB comorclales no corrl~ntBs ....... , ..•.. , . , .... . 

VII, Douda con carnctorlstlcas ospoclales a largo plazo .. ' ...... ' . • 

el PASIVO CORRIENTE • • ...... . ....... , .........•..• , . ..• 
l. Pasivos vinculados con activos no corriantos mantanldo6 para 

11. 

1)1. 

1. 

lo vonta , .. , .. , . . . .. ............ , . . ,. . . . . .. . • .... , , 

Provisiones a corto plazo , 

Doudas a corto pl~zo . .,.. '" 

Obligaciones y airas valoros I1Ilgacioples , . , , . . .. . • •.....• . . . 

2. Deudos con entidades do Cfedlto ..... . ....... . . . . . . ... . .. ' ... . 

3. Acreedores por arrendamienlo firmnclero .' . . ... , . . .• . • ", ... • 

01 . 

5. 

IV. 

V. 

1. 

ill 

IJ) 

Derivados . . .. ...•. . ... , . . .. . , ..... •. • . , . . ... . ... . . •..... 

OIrOfi pasIvos financieros .. • ... " .. . 

Doudos con emprosas dol Drupa y Boocladlls a corto plazo .... • 

Acrelldares comercluJos y otras cuantas a pagar 

Provaedores . . . .. . ..... .. . ... . . . . . . 

ProVO(J(Joro.~ a lal'go plazo. 

Proveodores a COito plezo ... .. ....... ' .... , 

2. Proveedores, empresas del grt/po y asociadas .. . . . .• , ...•.... . . 

3. 

4 . 

5. 

Acreedores varias ...... _ • . ' . . ., .. • ... • . .. 

Personal (remuneraciones pAndienlon da pago) 

Pasivos [Jor impueslo corriAnle . 

6, Oirás deudas con I~s Adminislracionas Pllhllcas ... 

7 Anlici[Jo~ de clieni€!~ .. 

31210 

31220 11411 512.325.007,29 500.461.348.59 

31230 

31240 
11n31 63.651 .927,97 32633.062,62 

31260 
1182) 14.441 .610.61 14.678.534,82 

31300 

31400 
17h) 24.988.827,74 27225.321,74 

31Saa 3.194:114,30 

31600 

31700 

32000 31.826.214,90 29.002.1l20,OB 

32100 

32200 

32300 12.634.787,18 

323,10 

32320 
11b) 2.350.571,49 

32330 

32340 
llaJ) 9,775.377,29 

.. -
32350 

\1b) 508.838.40 

32400 

32600 
~~~-----I·------------+-----------_ .. -

'16.363.687,47 

32510 
liD) 12.017.942.0'1 

32611 

32612 12.017.942,01 

32620 

32530 \ IDI 4.267.871,58 

32540 1'bl 

32660 

32560 
1101 77.873.B8 

. . ~~~1 1/1 ~:1 
VI, Porlodlflcoclonas a corto plazo . . . . . . .. . . . . . . . . . ;;;.~ '~'';'' rlffi3;;2:,,6;::(~~~~ ___ t-_------, _____ + ______ 4_.3_4_5.:..A_3-1 

c::¡ ~~ ~'t\ 
VII. DOlida oon cllrnctorlstlcns ospoclalcs a corto plllzo . ~¡¡. . "!:1/;lI?~,~~17J:O~D-¡"u·;'=· '~ \'t:.,;---t---------I---------I 
TOTAL PATRIMON '~~tR·L~ - ~ . J. ~l~ 052646 "84 "9 10 NETO Y PASIVO lA + 8 + e) . • . • • ~'" ~'t ..... mrr 1IQ¡;¡¡·o;:.:O:...L..~riJ' -....... ----- - ---l----·--,:l-.:..·::¡-I 

, ~ .. ! , ,!!/ \!.' ~\o I 
]1:' ' . • 't ..... , .. 

11 J Ej{HC'ClD tlI Ql.iS \'an tU!LlJ1rf~1] hl!l ~'JOm.15 iL/lIl.:llon ~~1 '!l ,. ..... 
L

_'_21_Elo_rc_'(_'O_On_lo_._or ______________ .J~~\~..oI!~~~~l3.bloQI. T4~RI9' ~ . "" d,-li~IlI~II~-~·~·f.f, - __________________ -1 
\ OQRIUllorl.l. ':;J' A. / 

~'<l ~V" . 
.-I?ce\..O • 
-'!'..~ 

-



~l 
¡ CUEXA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PA 

I / / n . A 
NIF, I AG0272705 /I<)JJ / w.. \..J ~ yt1 I - I'h-W f ~irJJ,UJ a 
DENOMINACiÓN SOCIAL, ~ I\~ l 'J-, ... --' ~ -.J.y ,¡~ 
FIRA2000, S .A. ~ '-- (~/ ~ ' I\\. 

-~ = d v- ~ ~ ,\. ' /'7, .,¿" ..-.-

Espaclode.s~~~ asdolos dmlnlS\rDdor~ - ' .1 ,JI,¡JI -
// NOTAS DE ~IO (DEBElI HABER LAMEMORIII 2011 (1) EJERCICIO 2010 (2) 

1. Importe neto da la cifra da negocl09 ..•................ : ..•.• 40j,OO~ ~ 17.765.256,52 16.787,948,26 

2. Variación de oxlstan'clas de productos terminados yen curso do 
fabricación 40200 12 -307.<195,22 -344.726,08 .. , ..... .. .... .... ................ " ,. , .... . .. 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo .......... , .. 40300 701 1.543.206,77 1.512.733,96 

4. Aprovlslonamlentos ..•.....•....... , ..............•....•.. 40400 

6. Otros lngreso5 de explotación .......•...•........•.•....•.. 40500 1aa) 14.728,82 286.252,82 

6. Gastos do porsonal .....•..... . . ..... • ............ , ....... 40600 1Bo) -1.834.617,85 -1.820.012,22 

7. Otros gaatos de explolaclón ..... , .. , ............. . . . ... .. .. 40100 -5.760.118,42 -4.123.566,30 

8. Amortización dellnmovlllzatio ... . . ....•. . .. .... . .. . ..... ... 40600 6.7.8 -12.953.996,50 -12.444.422,12 

9. Imputación de subvencIones de Inmovilizado no flnancloro y 1.851.892,32 otras • ... , ., .... •... .................................... 40900 14 1,851.691,92 

10, Excesos de prOVisiones . ' . .. : .. . .... ........• . , ....•...... 41000 

11. Daletloro y rosultado por enajenaciones del Inmovilizado ....... 41100 

L 12. Dlfaruncla nogatlva de comblna'clones de nagoclo .•.. .. . , ..... 41200 

13. Otros resultados ......•... . . .. . .. '", .. . - , ... .. . . .. . . .. 41300 3.461,12 

A) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 342.337,56 
(1 + 2. + 3 + 4 + !i + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) .... , . .. ", . 49100 1.706.096,24 

14. In grosos flnancloros ..... ' ....•....... , . .. .. ........ , ..... 41400 2.093.225,46 297.356,13 

a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
fmanclero . ...•... '" •............•........... , .. '" . •. • .. 41430 

b) Otros i/1gresos financieros . •• .. •.•• • • •• • ..•. • •..•.... •. •.. ... 41490 2.093.225,46 297.356,13 

16. Gasto5 financieros , . o." ••• • • ••• • •• ••• • • oo •••••••• ••••••• • 41500 10c) -23.957i.245,51 -19.823.661,24 

16. Variación do valor razonable en InstrumantoB financieros .•. , •. . 41600 '1a3) -971.020,33 

11. Dlferenclus de cambio ... , ..... . ... , .....•.. ..... . .. .....• 41700 
18. Detorloro y resultado por anaJenaclones da Instrumentos 

financieros ..... ..... ...... .. .. .. , ..... ... ..... , ... . •...• 41800 

19, Otros Ingresos y gaslos de earllcler financiara .. . .. .........• . 42100 1.877.515,63 892.485,00 

a) IncorporacIón al ectivo de gaslos finenc/eros . . . . 42.110 
7d) 1.877.515,63 892.485,00 

••••• 0 •• ". ,." 

b) Ingrasos financieros derivadO$: de convenios de acrsedores . .. . .. .. , 42120 

e) Res/o efe mgrs$:os y gas/os . ..... . ..•.•. . . • ..•.. .. .... , • .... . 42130 

Bl RESULTADO FINANCIERO (14 + 16.+ 16 + 17 + 18 + 19) ........ . 49200 -20.957.522,75 -18.633.820,11 

el RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B) ..•.......•...••.. 49300 -20.615.185,19 -16.927.721,87 

20. Impuestos sobre boneficlos .. .. 41800 17b) 4.896.883,58 -1.741 .236,22 
••...• • .•. • , •• ••. , ••.•• 'o, , 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (e + 20) ...... • ••• lo ., •••••• -, . 49500 -15.716.301,61 -18.66B,958,09 

-
!J'~'S 8q ,$ r~. t oo, ~ ~ . :,$'"'i. ~,. '1). 
.. t,;¡ }¡~jJ~ ~~ ...... ..¡; , ~.:. ~ 

(11 E¡BI'QCIO 81 Que VDn Isleridas 'DS cUonlas üI'IUa1Q5. tt~ ".fJ. :~~~{ : M 1 .. 
(2) Ejerciera anterior 

... ~* .;:.:1 :f.' ~ 

-~ ..,' v.! ... ~I' . .... Unbruo le H~¡;lga <l:t.f ' $ l" 
do ,~1J!lII~IIA ~ .. 
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.1 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NET0rtJ0RMAL 
A) Estado e e ingresos y ~astps recoF}"cido¡;.!n~' ejerciCf A 

PN1 

NIF: I A60272705 ,r{\fJ V-\~f~1I\,Jr M h:---f'{¡r'dlh1ftf~ ~ 
DENOMINACIONSOCIAL rNl~ I!' / A~~~ = ~ 

FIRA200D,S.A. YJ1 ""..... ~'--~v ~~ ~~- :;..-
~ .... \/2,2/ --:; ~ 

Espacio destinado pare lus , da los kfmi1\iilfat~,. '1' "" . c.~ 

Al ,RESULTADO DE I-A CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS' .. '" 
INGRESOS Y GAStos IMPUTADOS DIREC'rAMENTE AL PATR IMONIO 
NETO 

1. Por valoración do Instrumontos flnanoloros • , .•..• • . . ........ 

1. Activos nnancleros disponibles para la venia •. • ...••• • . .. • .•.. •• 

2. Olros Ingresosfgasfos. . .. • . . .• . .. . .. . ... ....•....•..•. • . • 

11 . Por coborturas de flujos do efectivo. . . . . . . . • • , .• • ••. . . . . .. . 

l/l. Subvenciones, donaciones y legados roclbldos . . . . . . .. . .. . 

69100 

60010 

50011 

50012 

50020 

50030 

NOTASDE V ~~ 
LA MEMO RI.< I¿;:¡elfélc 10 2011 (1) EJERCICIO 2010 (2) 

-15.716.301,61 ' .18.668.958,09 

-2.444,75 -117.285,40 

13 -2.444,75 -117.265,40 

-61 .133.960,05 -30.652.939,96 

14 -401.481,95 

IV. P.or ganancias y p6rdldos actuarlolos y olros aJuBtes . . . . . . • . . • P=~I----+----------+--------l 
v. Por aatlvos no corrlontos y paalvos vinculado!;, mantonldos paf;\ • 

50040 

50050 la venta .•. ' ..•• . • ••. . .. . . .. ...... .. . .• ..•...• ...... .. . . " P=:=-t----+----------+--------I 
VI. Dlforen elas do convorslón . ..•. . •..•... . . ••. ...•. •... . . .... 

VII. E:locto Impositivo . . ...•••• ..........•.. .•.• .. •.. .. • •• .••• 
S) Totallngreaos y gastos Im~utadoa dlroelBmente en 01 patrimonio 

noto (1 + n + 111 + IV +V+VI+ 11) . . .. ...... .• . •. , . . •••• • •. . •... 

TRANSFERENCIAS ALA CUENTA DE PERDIDAS "Y GANANCIAS 

VIII. Por valoración do Inetrumonlos financieros .. . ... • . • • . . . 

1. Acllv09 nnancleros disponibles para la venia . 

2. 0 1ros Ingresos/gastos. • . . • • . • . . • . . • . • . . .•. , ..•. . . •. .. •.. . • 

60060 

60070 

5920D 

5008D 

600B1 

500al! 

60090 

50100 

18.340.921,44 9.351.355,65 

-42.795.483,36 -21 ,820.351,46 

971 .020,33 

11.3) 971 .020,33 

18c) 1 0.679.140,02 11.147.117,03 

14 -1 .651.892,32 -1.651.891,92 

60110 

IX. Por coborturas do lIuJos do eroctlvo ..•. . ... ••. ... . . .... •.• • • 

X. Subvoncloncs, donaclonca y logados reolbldos .......... . ...• 
XI. ' Por activos no corrlontos y pasivos vinculados, mantonldos para 

la vonta .•........ • ....... • • . ........•.. ... ..........•••. r:::..:.:~t----+--------I--------I 

XII. Dlforonclas dlJ convorslón .•.• .. •... ... .... • , . .. ••..•.• . ... 

XIII . Elocto Impositivo . . . . . . . • .. . ...•.. ... ... ................ 
C) Total transforenelas 1\ la CUDnta do pérdidas y ganancias 

(VIII + IX + X + XI. XII+ XIII) .. ...... . .............. : ....... . . 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + el . ... '" 

(1) EI.rdcio ni quo vm r.lotldaola, cuanlos "",nI05 
(2) 6jo",,,;¡o III110ncr 

50120 

50130 

69300 

69400 

-2.939.480,41 -2.788.567,53 

6.858.787,62 6.506.657,58 

-51.652.997,35 -33.982.651,97 

-

m ''"'l~S~''~~, f: 
. ~ OeblnGlo Talnlco g:: 



.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO N,(; RMAL PN2.1 
B) rsté do total de cambilJ)s en e~patrlm9Pio I~E to ~I 1111 

NIF, I A602m05 _ ~ ~J(;'--1I!f \ ./~-
DENOMINACiÓN SDCIifS,~ .~ / L'\ . (. V-'o<cz FIRA 2000, S.A. ~ __ L - _ ¿;!. 

~."'.,,, .~~",~r:::.~,~ 'J"4, .. llIlf 
, 

CAP~~ 
ESCRITURADO (NO EXIGIDO) PRIMA DE EMISiÓN 

01 02 03 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 (1) •..•... . ' G11 252.866.543.36 ,. A~SIOS por comblos do ertlorlo del ejercicio 
~ (1) Y anlerloroa . .•. .. . • . • . . • ••• ... . .. 512 

11 . AJusios por orrores dol oJorclclo 2009 (1) 
Y onleriores ••• •• . • • • • ;... .. . . • . . " 513 

BI SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 252.866.543.36 ~(2} ... . . .... .... . • .• . . • .. . •. . . .• .. . 514 

l. Total Ingr090S y goslos r¡¡conocldos . ....••.•• • • 515 

11. Oporaclonos con socios o plopl0larl08 • • • 516 11.207.634.48 ... .. ... 
11.207.634,48 

, 
1. Aumentos·de capital . . . .• . . • • . • •• • •• .. ..... , .. 611 

2. (-) Reduoc.lones de capllal •• . • •. .• . . •... .. ..... . 518 
3 . Cunverslón ¡je pasIVos finandoros en palrlmonlo l1elo 

{conversión clo,obUgacione6. condonnclolles de doudas) , 519 

~ r (-) Distribución do dividendos .. .. . . . . . . ~ . .. . . . 520 
6. Operaolones con iloclones o pnrtlclpnclonos propias 

(l1olas) . , .• ••• . • . .•. •• .•• •• . .. . • . •• ... 521 
6. Incremol1l,o (reuuccloru de enlrimOl1iO nelo rc.sull¡lI\le de 

una 'combll'8clón de naooe os . . . . • • . . ••• . . .....• 522 

7, aIras operaciones con socios o propietarios ••• . ..... 523 

UI. Otras varlaclonos dol patrimonio nolo .••. , .• • .. •.• 624 

e) SALDO, FINAL DEL EJERCiCIO ..1Q!Q... (2) • .• . .• .. 611 264.074.177.84 

l. AJUBlOS por oamblos do crl10rlo on 01 %rclclo • ¡ 
_~(2} •...•.. •• .. . .. • .. •.. .. . .. . • •. .• 612 

11. Ajustas por erroros del oJerclclo ....1Q1Q.. (2) ..•••• • . 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 264.074.177,84 -2011 (:1) . • . • • • • " • •••••.. •• . . • • , •••.•. 514 

l. TOlalln!lresos y DDato6 roconocldos . . o ., • ... 515 

U. Operac lonos con socios o· proplotiltlos 516 3.039.908,58 . ... 
1 Aumenlos de cApllal 617 3,039.908 .58 .. ... .. 
2 . . ( -) RedUcciones de capltai • . . ... . , . .. . ... .. 618 
:1 Conversión delmslvns Ol1ol1c:leros en palrlmonlo neto 

(t\onversíon de obligaciones. condonsclones d¡¡ aeudas). 519 

4. ( .... ) Dlslrlbuclón de dlv dendes • • .. . ...... ..... .. . 520 
5. Operllclonas con nccllmes o partlclpaclonos propios 

(nelas) .. . . •• " • ••• • • . •• . • •.. .•• .. • •• 521 
1;. ' "cremenlo (redllcción) de rcllUimonlO IIelo re5uIJanle de 

una combinación de IlBga~ os. • • . . • . . • . • . . • " . 522 

1. Olrns operaciones con socios o prapielilrtos . . ... .. 623 

111. O~rlls varlaclon09 du1llatrlmonlo noto . •• .0 •. • • • . • 524 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO...2.Q.1L (3) • 525 267.11.4 ,086,42 ... 
\~\!\lS !JO e . 
~ (,! , 
~ &@:m, ~ . 

. '. ~ (~ .. t7> r& i~ . "'~ I.r~ C" • _ : ';,"""1 

,1/ EJiUCIC-<C ,..,-;l r!~ 't y' .. :tfj:' 
~ ~ ~:.!) EJAIC¡I::D IIr'ltnnnt ni 'lIJll van mrl10dR!i Ins 'ue~lIq.5 anuales (n.', - ~ • .! .. . ;~ # .,. .. ,m "0.:,.-;: n_ ..... 

(3) EJult,clO ni qde Vifl rol~rlllíl& I¡¡S,cuíJ"""lA iJru~'Q9 (N) 
~ ~ ~ 

~\'$ Ueplr.'l~ 'G~O¡OU ~ I 
\ '"' dG Audlhrfa ~ I 

• \ Gonaull~:1~ a. A. I ~' 

,~-<¡ o~f?;;;1) 
, ~C~\..~r 



·1 

8) Esta ~o total de cambi?s en eJ¡patri~oniC1 r\ eto 
A 1\ 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL PN2.2 

NIF, I , A60'72705 ~ W~4IV~~~ DENOMINAGION SOG"t' ~~V:~. 
FIRA2000, S.A. ~ _~ "'- L ~ -<2~ I l b ><:::'~ . \. ... . E5/~o-dr15ll"OOO para ~~QS da 105 do nlSIlDdole~ ~ L I'f. ' úvlut( 

?-~ 'i RESULTADOS 
'(PARTICIPACIONES DE EJERCICIOS 

RESERVAS EN PATRIMONIO PROPIA~ ANTERIORES 

Q4 05 06 ._ -- -
A) SALOO, FINAL OEL EJERCICIO 2009 (1). 511 

-563 B74,23 -12.930.276,84 .. . . 
l. A~stDs por cambies do crltorlo dol oJerclclo 
~ (1) Y anlerior06 . . .. . . . . . .. .. .. ... . , 512 

1/. Ajustes por erraras dal eJorclclo 2009 (1) 
Y anlanoras ..•. . ........... • ..... . . .. . .. . . . . 513 

S) SALDO AJUSTADO, INICIO OEL EJERCICIO -563.874,23 -12.930.276,84 ~(2) ... ... . . . . . . . . . .. .. .. .... · . .. .. ... . 514 

1. Total Ingresos y gastos reconocidos 516 
-82.099,78 .. . , .. . . 

11. Oporaclol1os con socios o proplIJtario5 . .' 51G . 
1. Aumenlos de capllal .. - ', ... . , - , o ,' ., . 517 

2. H Rectucciones de capital . . . • • • •• • •••• o , • •• ••• • 61 D 
3. Conversión de pasivos finanCieros en palrlmonio Ijelo 

(conversión de obli¡¡aciones. condonaciones de deudas) 519 

4. (-) D1slrlbuclón de dividendos ... ........... . ... . . . 520 
5. Operilclones con acciones o partlcipilclones propias 

(nelas) .. .. ..... . , . ' 0' . 1 0 • •• •• l o • • • •• • o " o , ., 521 
6. Incremenlo (reducción) de patrimonio nelo resullanle de 

una combinación de negocIos .. .. • .. . . •.• . ... •. . .. . 622 
• 

7. otras operaciones COrl socios o proplalarlos . . . . . . . .. • 623 . , 
111. Otras variaciones dol patrimonio noto .. . ...•. . •... 624 -11 .610.365.01 

Cl SALDO, FINAL oeL EJERCICIO ~ (2) . 511 -645.974,01 -24.540.641.85 . ... 
S l. AJustos por cambios de crltorlo en 01 eJorclclo , í 
I 

~(2) • . . .. ..... ..• . . . . ,.0 • · . • o " 61'2 
. ' 

11. Ajustes por errores dol ejercicio ~ (2) " . ... 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO -645.974,01 -24 .540.641,85 ~(3) . .. ....... ............ . . . 614 

l. Totalln{lresos y gastos rDllonocldos ... . GiG -1.711,32 . .. .. 
11. Oporaclones con socios o proplotarlos .. . . .. .. . . .. 616 

1- Aumenlos de capital . ... . , ~ ... • • •• • o •• • ,. o ' . . 617 

2. (-) Reducciones de capital .. . . -. . . .• ' • • ' 0- ' 518 
J. Conversión de pasIvos financieros ell palrímonio nelo 

(conversión de obligncíanes. condonaciones de deudas) . 519 

4. (-) Dlslrlbuclón de dividendos . . . . . . . . ..• • . _ . . . 620 
5. Operaciones Gon acciones o participaciones propi~s 

(nelas) .. ' . . .. . .. .. . . ... - , . , . . , . . . , . . . .... . 521 
6. Incremen!o (reducción) de rcalrimOlllo nelo resullanle de 

una combinación de negoc os . . " . . . .. .. .. . . .. 522 

7. Olras operaciones con socios o proplelario6 . .. 623. 

111. Otras varlaclonos del patrimonio nolo. 524 ·18.668.958,09 
· . .. 

-647.685.33 ~ -43.209.599.94 El SALOO, FINAL DEL EJERCICIO -1Q1L (3) . . . •. . . . 626 ~-;,~ (1"" -<r, ~ • ~~ "$ ·!s ~I 
PI EjcrClclo I~ ·~ 

Cñ -~~~I.~~l.~r" ~ rl 
12) rntucicb f1nlor.[J( DI ~ue vitn relandosla, CUf!rlla~ nnu!:I.le!'l (~'.1) '!f Olblll&IO ThnlaD ~:7l PI Ej aro ¡;10 ijl QIJ(!o v3'l"rofuJida:; las. r.uunt.ns 4lr\J¡¡los (NI &~ ' w dt I,udllulm , ~ \ '.""" .. 'ii! . ~ ,~. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL PN2.3 
B) Esta~o total de cambiqs en el ~atrjm<wio~~to J 

NIF: I A60272705 I W kt~ l~wJ JM, ~~t1iifA ~ \ . _ 
DENOMINA~IÓN soc/7(f'fI hO ~J 2 11- 1, ~~ v~ V ~h 
"RA2000, S.A. ~ -,.--0-- .21'-- - .f V ~~ ~,. " -U . .J ., 

~ ,l} ~ ¿Le' .tulY:tJtL 
ESpOClD d slinado pam laS~Q los lid i"lllradores _~ ~ 

A) SALDO, FINAL DEL eJERCICIO 2009 (1) .... , .. 511 

512 
l. AjUStll8 por cambios de criterio del eJorclclo 

.....2illllL (1) Y anterloroB . ... .. ,., .. "" .... ,. " • • 
11. Ajustos por orrores dol ojorclol0 2009 (1) 

Y anteriores, .• , .• , . ' , , , ' , , . • . , .. , . . , . .. , , .. , ' . 513 
Bl SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

...1Q1Q... (2) , , . , , . .. " " , ..... " ... . . . . 514 

l. Totallngres08 y 9a91011 reconocldo9 515 

11. Operaclonos con socios o propletarloa . , . . . . 516 

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS 

Q7 

/~ 
RESU(.TADO 

DEL EJERCICIO 

08 

-11610.365,01 

-11.610.365,01 

·18.668.958,09 

, 

(DIVIDENDO 
ACUENTAI 

09 

1. Aumenlos de capUal , .' • • ' " , .. , . . .•.. . ' .... ',. f--.::5~17!........-I _________ t-_______ -If-_ ______ -I 

2, H Reducciones de capital, , . , ,., , .. , , , , , . , .. .. .. , 1-.::5~18~+-________ t-_______ -If-_______ -l 
3, Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(collversión eJe obligaciones, condonucinnes de deudas). ~..!!6.!.19!!-.-I-_.l.... ______ r-_______ ----iI-_______ ---1 

4. H Distribución de dividendos, ...... .. .. .. ........ . 620 
6. Operaciones con acciones o pal1ioipaciones propias 

(nolas) ... .. ...... ' . . . . . . . . . . . . . > •• • • •• • ' • • 521 
6. Inmemento (reducción) de palrimonio nelo resultanle de 

una combinación de negocios .. > •• ' • ,. " " •••••• • 
b-~5~22~~ ______________ ~ ________________ 1-______________ ~., ., 

7, Olras op~raciones con socios o propielarios .. . ... > ••• 523 ~ 

111. Otras variacIones. dol patrimonio noto .. •• . 

~ el SALO O, FINAL OEL EJERCICIO 2010 (2) 
:'i l. Ajustes por cambios da criterio on el aJorclclo 

~~~4-+ ______________ ~ _____ 11_.6_1_0_.3_65_,_01_~ ____________ ~~ 
-18,66B.958,09 :5 

~~6~11~~ ______________ -r ________________ r-________ ~ ____ ~w 
2: -.ZQ.1.Q.... (2) . . . . . " . .. .. .... .. . . . . ...... .. . . .. , 
l! 
~ 11. Ajustes por orrores dol ojorclclo ...1Q1Q..... (2) . •. .. •. 

O) SALOOAJUSTAOO, INICIO DEL eJERCICIO 
~(3) ., ..• > ••• , ••••••••••••• , •• , • • ••• , • •• 

l. TOlalln9rl1505 y Ilastos reconocido!; .... ' . 

11. Operaciones con socios o propietarios. ' . • 

1. Aumenlos de capllal . _ . . .. , . 

2. H r~(lducciolles eJe clIpllnl . . . . . . .. . . , .... 
3 Conversión de pasivos financieros en pnlrimonio neto 

(conversIón de \lbilgaclones, condonaciones de deudes) 

4. (-) DistrilHlcíón de dividEndos, . .. 
5. OperaciontlS con acciones o panlcipaclones propias 

(nelas) . . ' " ... • .. , .. . " ,.,.' . . .... . . ',' .. . 
6, Incremento (redllcción) de patrimonio neto resultanle de 

una combinación de negocios .... ' . . •... , , , .• ..... 

7. Otras Ofleraclones con socias o propielarlos . • . •••• •. • 

111. Otras variaciones dol patrimonio nelo . .. , .•. • . . ..• 

El SALDO, FINAL OEL eJE~CICIO...lQ1L (~) •. • •• • •• 

l' I EI"rel"", No? 
(2) EJUfCíCIO anlenof el que voo rQfindno- liJ5 cuanto!; unuulQS l"'·1) 
(3) IJIDrclCIO al qlll! "IiV'1 m'ord05lilS ClJUn!o5 tlTkliJlcs {NJ 

612 f í 2 
b-~~~--------------~----------~--t-------------~F

¿¡ 
b-~6~13~+-________________ r-______________ ~I-______________ ~u 

514 -18.668.958,09 

615 -15.716.301,61 

616 

517 

618 

519 

620 

521 

522 

623 

624 
18.668,958,09 

626 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ~"RMAL 
8) E~t~do total ~e c~mb)os en el patrlm,fnlo ~,to -... I 

PN2.4 

NIF: I A60272705 ~1jZ, Ifi-\lu~ \(7~l ~<-./I{~V ~ . /"'. 
DENOMINACiÓN SOCIAL: r;n¡j ~))l; l ,. . (~ ~ 
"RA 2000, S .A. ~~ /:vi.::- Av -: ~ --; f~euJ ' ~ 

Espac,od~5lJnidg para.Jillr1íríñ'a. da los bdmlnlSlt8dO(OS ~ 1'\_ 

r-----------------~--------.---------,r/I~~~~~~~~~~----·--
SUBVENCIONES. 

Al SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 (1) . . . .. . 
l. Ajustas por oamblos do crllorlo dol ojorclclo 

....1QOO.... (1) Y Bntoriotoa • .. • . . . . . . . . . • . • • • .• 
11. AJuslos por erroros dol ojorclclo. 2009 (1) 

yantorlores .. . ... ... . .. . . . . ...• . . . ..• . • .. • 
e) SALDO AJUSTADO, INICto OEL EJERCICIO 

-2012.... (2) .•• • . .• . ,. . . .. . ... . .... . .. • .. .. . 

,. Tolallflgresos y !lastos reconocidos .... . . 

611 

512 

613 

514 

516 

OTROS INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO NEiO 

10 

AJUSTES POR CAMBIOS DONACIONES V LEGADOS 
DE VALOR RECIBIDOS 

11 12 

-17.727.229,59 61 .185.716,54 

-17.727.229,59 61185.716,54 

-13.653.711.26 -1 .577.882 ,84 

11. Oparaclonos con socios o propietarios . . . . . • . • . 1-.=.61!.!6'--1 ________ _\_-----~.---\-----.----l 

1. Aumentos de capllo l •• .. ..... . • ,. '" .. • . . . • . . .. " 1-.=.51!.!7:.-1_-------+--------;1_--------j 

2. (-) Reduoclones de capllal • • • . •. • • . . . • . . . . . . . • • . . 1-.=.51!.!1I!-!-_______ _\_--------'1_--------l 
3. 9onversl6n de pasivos financieros en patrimonio nelo 

(conversión de obligaciones, condonaolones de deudas) . 1-.=.51!.!9~1-_______ + ________ 1_--------I 

4. H Dlalnbtlclón de (flvld6ndos •. , . . . . . . . . . . . . . . .• . 52.0 
5. Operaciones COIl acciones o partlclpaclones propias 

(nolas) . . • . . . • . • . •. . • •. •... .. . . . . . . • . . . . . . 521 
8. Incremonto (reducción) de palrlmonlo nelo resultan te de 

una combinación dé negocio,. . . • . .. • . ••. •.. . . . 1 __ ~52~2~~ ______________ _r----------------r_---------------I ~ 
" '" 7. Olras operacIones con socios o propietarios . .• . . .. . . 

~ 
r_6~2~3~r_--------------_r--------------~r---------------, ~ 

g 
1_~52~4~~--------------~--------------~I----------------~t 

n 
~ 
(? . ..: n. 
:5 u, 
o 
\!I 
'u :. 

lit. Otros lIarlaclonos dol patrimonio noto . . . . ... . • . 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (2) . •. 
l. Ajustas- por cambios do crltorlo en ol oJorclolo 

.-2Q1Q.... (2) . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . " 

511 ·31 .360.940,65 59.607.633.70 ::" 
I--.=.!.!~~--------------_\_----------------Ir_--------------,~ 

612 ' í ;1 
I_~~I_--------------_r--------~----~r_--------------,~ 

11. AjuBtes por orroros dol oJorclolo -.2O.lJL (2) 
O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

.....2011.- (3) . . • . . . .. . . . • • •. 

~5~1~J~--------------~r_--------------r-------------~8 
514 

-31 380.940,85 59.607.633.70 

l. T01al In.grosos y gostos reconocidos . .• . . .• .• • . 615 
-34.638.659,70 -1296.324.72 

11. Operaclonos COll SOCl09 o propllltilrlos . . ~.=.61~6'--~--.--------_\_---------I~--.---------_l 

1. Aumenlos de c.apilal . .... • . •. . , . .• ....... • •. • . . !-!!.61!..!7 __ 1_----------+---------Ir---------, 

2. (-) Reducciones de capllal • • • • . . . . . . . . • . . . • . . . . . .. 1_.=.51~8~1_--------+------------'f_-------~ 
3. Conversrón de p/lslvos finanqeros en palllmonio nelO 

(conversión de obllgeclones. ccmdonoclones de deuda.s) . 1-!!.51!.'9'--,~---------+---------I1------------1 

4. (-) Dlstrlbuoión de dividendos •. . • .. , ..... . .. . • .... ¡........:6::!2:..::0_1 _________ ~1---------t_------.__; 
¡j. Operoclonos con i1odOl1GS o parllcipaclol1es propias 

(ne tas) . . . • . . . • . . . . • • ..•. . ... . ... . . . . . . ~~52~1'--~---------+----------I1_----------_l 
G. Incremonto (reducción) de palrlmonlo Ilelo r (!sull~l1 le de 

uno combinación do negocios. •• • • . . . . • •. . . . • . • 1_~62""2'--~----------1_-----------I1_--------_l 

7. Otras oparacionos con socios o propietario3 .. • . . • .. • ~6~2:!3'--~-------_\_---------I1_-------_l 

1\1. Olrns v~rl(lclollDS dol palrlmonlo nalo. • • • • •. ~¡¡~2~4~~---------_r----------I1----------_l 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO .....1Qll... (:i) 626 
-66,019.600,55 58.311 .508,96 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
B) o total de cambios en e 

NIF: 

DENOMINACiÓN SOCIAL' 

FIRA 2000, S.A. 

A) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2009 (1) ...... . 
l. Ajustos por cambios da crltorlo dellljorclclo 
~ (1) Y anteriores. . . . .. . . .... ... ... ... . 

11. Ajustes flor ¡moros del elerclclo...1QillL (1) 
Y anteriores. . . . . . • . . . . .. ....... . .•... • . . 

Bl SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2) ............... . ....... .. 

Total Ingresos y gastos reconocidos . . 

11. Operaciones con socios o propietarios . 

1. Aumenlos de capital . . . .. ...... ... • .. ... 

2. H RedUCCiones de capital .......•...••.•. . ..... . . 
3. COllversión de pasivos financieros en patrimonio nelo 

(convBr5ión de obligaciones. condonaciones de deudas). 

4. H DIstribución de dividendos. ,. .,.,., . ....... ... . 
5. Operaciones COIl acciones o participaciones propias 

(nelas) .. . .. , ... ..... .... .•. ......... ', ..... . 
6 Incremento (reduccIOn) de patrimonio nelo reslIllal1le de 

una combinación de negocios ....•. • •... , ..... • ... 

7 Olrlls operaciones con socios o propietarios .. . •• .. .. 

111. Otras varlaclonas del patrimonio neto ... , .. . , 

C) SALPO, FINAL DEL EJERCICIO ..1.Q1fL (2) ... .. 
1. Ajustes por cambios de crllorlo on DI oJerclclo 

..l.Q1Q.... (2) .. . . .. .. . ... ... . . . 

tI. Ajustes por errores del ejercicio ..2Q1Q.... (2). . . . .. . 
O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(3). , ... .... . , ...... . ... . > •••• 

t. Totallngrosos y gastos roconocldos . . .. ' ........ . 

11. Operaciones con socios o proplotarlos . •.....•... . 

1. Aumentos da c~pilal ......... ..• .. , ..• '..... . . . 

2. H Reducclol1es de capital .... •. .• . .. . ........... • 
3. Conversión de pasivos financieros en palrlmonlo m~lo 

(conversión de obligaciones. condonaciones de deUdas). 

4. (-) Distribución de dividendos .......... ' .......... . 
5. Operaciones con acciones o participaciones propIas 

(119Ias) ... • ..... , ..........•........ " .....•••• 
6. Incremento (rcducc:i6n)de patnmonio nclo resultante de 

una COlllblnaclón da negocl05. . . • . •. . . ..... . 

7. Olras operaciolles con socios o proplelarios ., • ... :. . 

111, Otras variaciones dol patrImonio neto, , .. " 

EJ SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (3) . 

¡1) E:orCJ~a 1'1-2 
I~J Ele1r,lCJU Jlnlfllm. il1 qllu vL"1 rofijlldiU: fas CLJen\¡15 linwJfos (r~·, 1, 
(3) l!fC/(:.CI(l DI que Y31 Jefer,¡Jus lil~ tl.llmlU!I 3ntIMfas 1M. 

13 

271.220.51 '1,23 

271 .220.514,23 

-33.962.651,97 

11.207.63'1,48 

11.207.634,48 

246.445.496,74 

246.445.496,74 

-51.652.997,35 

3.039.908,58 

3.039.908.58 

o 

625 
199.832.407,97 

PN2.5 

• i 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMA 1\ F1.1 
1 J f\ _ /Jp 

NIF: l A60272705' .Th~)l v...\ L{,u.,~ l~uJ Y-i~\v tJ-: ~~ (~ 
DENOM1NAC1ÓNSOC1AL.~'\}J /. ~-.~ - Yv1~ ~_\.../_--->, \ ..... 
FIRA2000, S.A. ~~ ... ----- ~ ---#' \\ ~~V --G ' J 7 \j I 

Espacio destinádo pa~os do lo. odminlat • "=::.. \W 0l<.-dU« 
/;' I ./ / .----- .. 

NofAS EJERc.u;¡o--2011 (11 EJERCtCIO 2010 (2) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACiÓN 

1, Resultado del ejercIcio antes de Impuesto8 ..... " ., .... . • , ... 

2. Ajustes del resultado.. . ... . 

a) Amortl;z:aclón del Inmovilizado (+) .. , . . ' • ..... • ..• , , . . , . , . .. . .. . 

b) Correcciones valoralivas por detenaro (+1-) , . . . . . . . .... . .. , ... . 

e) variación de provisiones (+/-) , .. .. ...... • , .. , ..... , .'. , . .. , , . , 

d) Imputación de subvenciones (-) . . ... ...... .. • .. ... ... . .. .. ' ... 

e) Resultados par bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) ... , ..•. 

61100 

61200 

61201 
67,8 

61202 

61203 

612D4 
14 

61205 

-20.615.185,19 -16 .927.721,87 

33.957.121,09 29.226.350,31 

12.953,996,50 12.444.422,12 

19.978,53 

-1.851.892,32 -1,851 .891,92 

91209 

-2.093.225,46 
1) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financIeros (+/-) . r..:.::.:~t-----+---------I---------l 

9) Ingresos financieros (-) . . .. . .... ... •.... . .......•....... . •• 

h) Gastos financieros (+) .. , .. , , . , . •. ...... .. . • • ..•.... " . . ...• 

1) Diferencias de cambIo (+I-), ... .. , .. . ... ..... ... ..... .. . , . , .. 

J) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+1-) . , . , • , 

k) Olrosingresos y gastos (-/+) , .. , .. ",., . . . .. , .. ,.", .•. 

3, CambIos on el capital corrIente, • " . , . , , , , .. , .. . " , , , . , . , , , , 

a) Existencias (+/-). , . , ..... , ". . ......... , .. , .. ,., .. , . . " .. 

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) .. . , , , . , . , .. . , .. ... , . 

e} Otros activos corrientes (+/-) . . , .. , ........... , , , . , , , ' . , , . , .. . 

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+1-) . . , , . . , , , , . , • . , ... , , . 

e) Otros pasivos corrientes (+/-) ... .. , . .. 

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. , , , , , , 

a) Pagos de Inlereses (-) .... , • , .• , ... , , . .. . , , , , • .• , .. . . ..... . , 

b) Cobros de dividendos (+), , , , , , , , .• .... , ....... , .... , " , , , . , , 

e) Cobros de Intereses (+) ... • .. ......•. . .. . ...... , . ... , .. , .. . . 

d) Cobros (pa90s) por Impueslo sobra beneficios (+1-) .•.... , . . . . .. 

e) Otros pagos (cobros) (-/+) . .. . ...... . ,. . , ... , . ... . , .. ,. ' . 

5. Flujos de efectiva de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) 

(1 J <lo",lelo al qua VIlI ro(.rido.'B. CUMID' .,.,aIB. 
r21 e¡o",,"'o Mlonor 

61207 

6120B 

61209 

61210 
l1aJ) 

61211 

61300 

61301 
12 

61302 

61303 

91304 

61306 

61306 

61400 

61401 

61402 

61403 

61404 

61405 

61600 

-297.356,13 

23.957.243,51 18,931.176,24 

971.020,33 

-910.069,32 1.752.225,10 

302.785,80 -413.525,96 

-5.315.902,96 -1.853.272,87 

-232'.1 ('5,96 100.444,39 

199.397,19 445.034,32 

2.046.621,33 -1.420.989,79 

2.089.205,28 4.894.535,01 

-21,458 .532,98 -17.934.642,62 

-23.423.783,51 -18.231 .998,75 

1,965.250,53 297,356,13 

-9.026.666,40 ·3.883.789,08 

-

~l .' 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMA F1.2 

. ,\ n J n I d. 11 " 

NIF: l A60272705 /i '¡~ ~ ~ )" I (jv~ Lu¿ ~(~~V~ ÁI /lLf~ .~ 
DENOMINACIÓN SOCIA" rA( 'N 111" / .-----::' f\'¿:t7 /. (.~~ [;j, 
FIRA2000.S.A. v.y ~~~ ~ 

~¿~~~~ ~ c:~ ' . · É~O~las, nrrm!; da los ndmínislradores 'A .. ¿uJ..,t e -
/( / ~ 

NOTAS ~CIO 2011 (1) EJERCICIO 2010 (2) 

SI FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERS'IÓN ,/. ~ 
r-~~----'-----------~----------~ 

U. Pagol! por InvorslonoG (-l .. ... . . . _ . . . . . _ . . ...... .. ... ..... , r62,,-,1~00"---t ___ -t ___ -4_4_.9_5_1_.0_3_4_,B_9+ __ ._1_1 0_,_4_71_._92:..5:..:.,9:..7--1 

-406.000,00 a) Empresas del grupo y asoclatllls • •. 

h) II1n1ovllltado Inlanglble .. 

el Inmovtllzlldo mSlenal . .. ,.. ' " 

d) Irl'lOfSlones Inrnobl1larlas . . . 

el Olros Dcllvo5 financie ros . 

f) AClivos no corrten185 mA(1\enldOs pora venta •• 

621Q2 

62103 

62104 

62105 

62108 

-2.593.401,60 -550.000.00 

-39,484.458,29 -42.158.387,00 

-2.467.175,00 -5.723666,00 

-62.039872,97 

91 Unidad de ne¡¡oclo . • . . . •.. . . • . . . . . .. .• • •.•• ¡-=S,:.2,:.:10:,:.7-t-___ -t ________ + ________ -l 
ni 0lr05 actIVos , . . . .•. . • 62100 

7. Cobros por doslnvorslanoB (-tl 62200 36.456949,69 

al Empresas dol gnlpo y asociados . • . •. • • . • , •• • • • • •• . •• . , . .. ' , . ¡-=-62",2",,0'-!,1 +----+--------:-----1----------1 
b) Inmovilizado Inlanglble .•.... .. . . • ... ••• .. • •• _ • . .. ' • . , . . ... ¡-;62==2:..::0:::.2+ ___ -+ ________ -I-_ ______ -I 

el Inmovll.l.~ado malerla! .. ..... .. . . . . . • . • ••• • .•••••. . "." •.. . r6""22"'O~3+ ___ _+---------I---------l 

d) illverslones lnmubll1arlas .. . . ....•• , • •••. • • •• ••• , • . "., .•. . • • r S,.,22"'O:.:!4+ ___ -t ________ _I_--------l 

el Otros aclivos IInanciero~ .. . . .. . _ .. , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ¡....::6!::22~0~5+---_+----36-.-4-5-6.-9-49-,-6-9-1---------l 
1) Actlvns no corrfellles mantenldQS paravenlo . 

gl Unidad de negodo . . . . .,.' .. . 

h) Olros acllvos . •.• . ••.• • " • • 

62208 
I í 

62207 

62206 

8. Flujos do ofoctlvo do las octlvldados do Invorslón (6 + 7) .. • .. , . • L...::6.:oz3==o:::a~ ___ __'_ ____ -_8_.4_9_4_.0_8_5_,2_0..1_. __ ._1_1_0_4_7_1,_9_25_._9-17 

-

111 EI.rcldoolllu.\'""rQfQrotlMI~'tL.nlns", .. "I., ~i~ hbllllt~ Tlanl!O ~~: I (~I 1~"Ir..Clo ""le,.O' ' í3 di '. udllarl~ Y :"'-o:~. ~ ___________________________________________________________________ ~~ rr~n.~WM u.~. ñ 

~' JI 
~q", .. '-O~})' 

'- ~,~~ 

-
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL F1 3 

f'\ \ í0 I / fI . (' j 1111 

/ / N~~ERCICIO 201111) EJERCICto 2010 _(:1) 

e) FLUJOS DE fiFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN 

9. Cobros y pagos por Instrumentos do patrimonio . . . • ... . .. . . . . 

a) Emisión da instrumentos de patrimonio (+) .. . • 

b) Amortización de in.trumanlos de patrimonio (-) . . ... .. ..... ... . . . 

el Adquisío!ón de Inslrllmentos de patrimonio propio H. . . . .. . .. . . . . 

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) .... . .•. . . , . . 

el SubvenCiones. donaciones y legados recibidos (+) . . . .. . . .. . . . . . 

10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero . . 

a) Emisión . . . .. . .. .. ... • . . .. .. . ... . ... . .. , . . , . .. ' . . . . . . 

1 Obligaciones y olros valores negociables (~). . . . . ,... . • .... 

63100 

63101 

631D2 

63103 

63104 

63105 

63200 

83201 

63202 

4.275.705.]4 37.427.496.56 

13 3.039.908.58 11 .207 634.48 

13 -2.444.75 .1 '17.265,40 

1,238.241,91 26.337.147.48 

23.268.420,70 70.000.000,00 

23268:420,70 70.000.000,00 

63203 1\ 23.268.420.70 70.000.000,00 2 Deudas con entidades de crédllo 1+) . .. •• . ., . . . . • .. . . . •• . • r=~r---~----------~-----~~~ 
3 Deudas ~on empresas del grupo y aSOCiadas (+) .. . . . • . • . •• 

.¡ Deudas con caraclerlsllOBS especiales (+) 

5 Olras deudas (+) .. • .... . . 

b) Devolución y amolllzaclón de 

1 Obligaciones y olros v1J/or~s negociables H .. . .. ... . 

2 Deudas con entidades de cr¡idito (-) . . .. .. . . . .... • .. ..• . .• 

3. Deudas con empresas dlll gnlpo y aSOCiadas (-) . . . . •.. .... 

4. Deudas con careclerlslir:as especiales (- ) ... • .. ... ..... .• ... 

5 OUas deudas (-) ... . . . ..•.... . .. . ... > • • • •• , .... • ••••• 

11 . Pagos rror dividendos y remunoraclones de otros Instrumentos 
do patr monla . ... .... . . , . .. . , . . . . . . ... , ...... . . ', . . . ... . 

a) Dividendos H . . . .. . . . .... . . . .. . . . . . ..... . . . . . ..... . . , . 

b) Remuneración efe olros insl rumenlas de patrImonIo (-) . . , .... . . • , , 

12. Flujos do efectivo do las actlvldadas de financiación (9 + 10 + 11) • 

DI Elocla do las varioclones do los !lpos de cambio 
El AUMENTOIDISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 

EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + DJ . . . . . . . . . " 

Erecllvo o equlllalentes al cOllllen;w del eJercicio . . 

Efectivo o eqll ivalentes al tinal del !!jercí"o . 

(1) E¡nrCJClIlal q\le vil'l ,olgrdas l.os tU{l"In~ lJJlfJüJe'J 
'2) Ejorcrt:lo rmtelirt', 

an04 

63205 

63206 

63207 

6320a 

63209 

63210 
, ; 

63211 

63212 

G:J3DO 

63301 

, 63302 

63400 27544.126,<14 107427.496.56 

84000 

66000 10,023.374 .84 -6.928.218.49 

65100 2.379741 ,53 9.307.960.02 

65200 12.403.116.37 2.379741 ,53 

--

. 
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( ) Activitat de la Societat 

a) FIRA 2000, S.A. (des d'ara, la Societat) amb N.I.F. A-6D.272.7D5, es va constituir com 
societat anoniina el 24 de febrer de 1993, no havent modificat la seva denominació 
sodal des de la seva constitució. El seu domicili social actual es troba a L'Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), al carrer Dolors AIeu, 19-21 3er 2a del Polígon Industrial 
Pedrosa. 

El seu objecte social és: 

• La campravenda, inversió, promació, urbanització, parcel'lació, constrllcció i 
aprofitament de terrenys i edificacions destinades a espais firals, així com a 
centres de convencions i congressos i en re la ció amb aixo la seva cessió o 
explota ció directa per qualsevol titol admes a dret. 

• Foment í organització d'activitats relacionades amb la indústda, el comere; i la 
navegació, així com programar, controlar i coordinar 'le1¡ manifeslacions 
comercials per ella organitzades. 

• Planejament i/ o gestió urbaIÚstica, urbanització i edificació derivada del trasllat 
deIs residents i ocupants deIs habitatges, IocaIs de negaci, garatges o similars 
situats en edificacions que es trobin dins o fora deIs terrenys on es porti a efecte 
I'ampliació del rednte fira!. Aquesta gestió urbarustica integral comprendr:t 
totes aquelles operacions materiaIs, economiques i jurídiques que siguin 
necessaries per aconseguir aquesta finalitat, incloent la possibilitat explícita de 
construir nous habitatges, }'actuació com a beneficiari de les expropiacions, la 
realització de permutes, relocalizació d'afectats, pagament de les 
indemnitzacions o compensacions corresponents, així com totes aquelles 
operacions que siguin requisit previ o conseqüencia d1aquestes. 

• L'assessoria, consultoria, mediació i outsourcing de la gestió, control, 
planificació i execuCÍó de projectes, ja siguin d'urbanisme, arquitectura o 
d'enginyeria, i serveis irnmobiliaris i obres de construcció, així com lladre~a i 
control de I'execucÍó d'obres, ~ _:: .• z,"'". 

. ,~,\).{ t!l C:~ '" 
\\.' • e 

• Producció i venda d1energia electrica produl ~':\~} .. ~~e~;ª.!.energia solar 
termica i fotovoltaica. Construcció i venda d' \fite~~1~Mt.íte?'i ; ¡::omponents. 
Instal 'lacions de miljana i baixa tensió i realit ~ió ~:e;::Ri~I!f.c tes~~~ producció, 
aprofitament i distribució d'eneraia electrica. ~a \.;~:,;( .. ".;~; S!lj o'" •• ~ ~ .~. t- . .. ... 

~ Q~bta\, ¡¡:nl¡~ !~~L 
',;J \le !.u"!I ':rl¡ y :::" 1 
'" , Con,ull~ltl.. e. /¡. I 17 

~~ , ¡t . . ' 
-."(Jr.;. o 't- / 

' h \ C .:!l,... -('$" . . ~ 
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La Societat no pertany a cap grup segons el previst a l'article 42 del Codí de Comen;. 

b) L'Euro és la moneda funcional i de presentació de la Societat. 

( ) Bases de Presentació deIs Comptes Anua1s 

a) Marc NOMuatill d'illfoMllació fil1atlcera aplicable a la Societat 

Aquests Comptes Anuals s'han formulat pels Administradors d' acord amb el Mare 
Nonnatiu d'informació financera aplicable a la Societat, que s'estableix a: 

• El Codí de Comen; i la restant legisladó mercantil. 

• El Pla General de Comptabilitat aprovat al Reial Decret 1514/2007 i les seVes 
adaptacions sectorials. 

• Les normes d'obllgat compliment aprovades per l'Institut ¡de Comptabilitat i 
Auditorla de Comptes en desenvoluparnent del Pla General de Comptabilitat i 
les seves normes complementíirles. 

• La resta de la normativa comptable espanyola que resulti d' aplicació. 

b) Imatge Fidel 

EIs eomptes anuals adjunts han estat obtinguts deIs registres eomptables de la 
Societat i es presenten d'acord amb el Mare Normatiu de la informació financera que 
li resulta d'aplieació i en particular, els principis i crlteris eomptables en aquests 
continguts, de forma que mostren la irnatge fidel del patrirnoni, de la situació 
financera, deIs resultats de la Societat aixi com de la veracitat deIs fluxos d'efectiu 
incorporats en t'estat de fluxos d'efectiu. Aquests comptes anuals, que han estat 
formulats pels Administradors de la Sodetat, se sotmetran a l'aprovació de la Junta 
General d' Accionistes, i s' estima que seran aprovats sense cap modificació, 

/j' ~íl\lS bi 
L ~ 1: .. !iil ... " 

¡¡ ~ ~~ ~' tltf:¡ .... , i r ~~ Wl te 

~i .... 'tlZ ?~J, G:l '~ 

~' ~tg ,- '\. ~~$ ... ~ ):, 'J ' , ~ C'f\ . 
- ,.(¡~ .~.'i< ::;, l~ 

'\~ ~.::~" ;;""1 4 

'\ .;. D~I~II! nnnl~~ ¡,J" 2 
,~'8 d~ ~~dllell~ , :3{¡J 

\ ConauIIOl!:" D. ,~. I J/ 
~ ~'l'1? . 
~"'c r::: .... ~_~7 
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e) Prillcipís Comptables no obligatorís aplicats 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els 
Aqministradors de la Societat han formulat aquests comptes anuals tenint en 
consideració la totalitat deIs principis i normes comptabIes d' obligada aplicació 
que tenen un efecte significatiu en els mencionats comptes anua!s. No existeix cap 
principi comptable que sent obligatori, s'hagi deixat d/aplicar. 

d) Aspectes crítics de la valomcí6 i estima ció de la illcertesa 

En l' e1aboració deIs presents comptes anuals s/han usat estimacions realitzades 
pels Administradors de la Societat per valorar alguns deIs actius, passius, 
ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en ells. Aquests 
s'avaluen contlnuament i es fonamenten en I'experiencia historica i altres fadors, 
incIoent les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables 
d'acol'd amb les cil'cumstancies. 

• i 

Si bé les estimacions considerades s/han realitzat sobre la millor informació 
disponible a la data de tancament deIs presents comptes anuals, qualsevol 
modificació en el futur d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva 
des d' aqueli moment, reconeixenll' efede del canvi en l' estimació realitzada en el 
compte de perdues i guanys de I' exercici en qüestió. 

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les 
següents: 

- Vides útils deIs elements de l'immobilitzat intangible, material i inversions 
immobiliaries (Notes 4.a, 4.b i 4.c). 

- Avaluació de les possibles perdues per deteriorament deIs elements de 
l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliílries (Notes 4.a, 
4.b. i 4.c.) . '4n:;:,;., 

_A:( ~1.i.!\ 15 el c(.'<!T;1 
- Estimació del valor raonable de les cob?,:'.Wes~~WJl~. I ' s 

d'efectiu i test d'eficiencia deIs mateixos (Ni~~-f.~~~~~)' ~; '. 
r .... ' )~,.' "w"~;: ~.;: -, 

Valors raonables deIs instruments nnancers j ~ote5:$.:~1:t:O; 11)~~ 
, uJ .JI ... .. 

0:;' Q.bl~ tI, HI~ I~~ ii F r~ 
' .$ do t;u ull,r l~ 1 ::.: I 

. ,Con.uIt Gr l ~, O. A. I ji 
.~":.¡ . o",:~,\:¡!l 
~';,!:\'Oi!.\..":Ao7 .... - • 
~ 
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- Estimació de provisions i contingencies (Notes 4.k, 16). 

- Determinació deis impostas anticipats i diferits (Notes 4,i, 17). 

- Estimació deis pagaments futurs a satisfer en concepte de dret de superficie 
(Nota 9a). 

- Estimació deIs eobraments fuh.trs a rebre de la Fira Internacional de 
Barcelona per l'explotació deIs espais firals (Nota 9b). 

Al 31 de desembre de 2011 el fons de maniobra de la Societat és positiu en la 
quantitat de 40.422.495 euros. (68.071.104 euros a 31 de desembre de 2010) 

La Societat disposa de finan~ament que a 31 de desembre de 2011 i 2010 esta 
dispasat segons el detall adjunt (Nota n.a.1): 

Cost Amortitzat Cost Amortitzal 
Disposat a Disposat a 

Lfmit Nominal Disposat 31.12.2011 31.12.2010 
Préstec sindicat A 187.000.000 187,000,000 186.354.510 186.283.892 
Préslec sindical B 138.130.000 138.130.000 137.592.984 114.415.739 
Préstec BEl 200.000.000 200.000.000 199.778.856 199.758.299 
Préstec Participatiu 62.000.000 155.000 3.419 3.419 
TOTAL 587.150.000 525.285.000 523.729.769 500.461 .349 

Durant el mes de mar~ del 2011 ha finalitzat el perlo de de disposició del préstec 
sindicat B, essent l'import total disposat de 138.130.000 euros. 

Així dones els Administradors de la Societat han formulat els Comptes Anuals 
d'acord al principi d'empresa en funcionament considerant el Pla Economic i 
Financer de la Societat, vigent a 31 de desembre de 2011, el qual respon a la 
previsió del comportament de les principals variables economiques del projecte 
de desenvolupament del Recinte Firal de Gran Via. 

Aquest projecte contempla una inversió global de 9~ d' euros que s'ha 
desenvolupat en tres Fases. < ( ~" ('Q<t. 

, $~. j~,~ ~ 
• ~ l~ ' . ~l. •• 

Aquesta inversió es finan~a amb aportacions , '¿j caFt$.~:~.~! p'¡~t deIs socis -
incloent un préstec participatiu - i amb de ,fCU ba{~fi!.;J~nta~~nt amb una 
subvenció delfons FEDER. 3w. ''' ....... ,. i . F ~4 

~~ 4\' ~.: ; .. 
\. ,;. e~~1 ;~te Thiil~c 1/.: .'. 

~ 3 ~,. ~c~II,II" , • :. iJ 
. , CDn~all~;k, a. ,l. I t 
::. ..... . .<C ..... . " ':" ',' .. ',' 

• "IiI'CI'!\ • .o. '.
~ -r ~~1J1'" 
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EIs ingressos generats per Fira 2000 provenen principalment del canon que paga 
Fira de Barcelona en concepte d' arrendament de les instal ·lacions per la seva 
posterior explotació. 

Juntament amb aquesta activitat, Fira 2000 ha realitzat aItres inversions que han 
permes diversificar la seva font d'ingressos. En aquest sentit, sobre les cobertes 
deIs Pavellons s'ha instaJ-Iat una planta fotovoltaica (una de les més grans 
d'Europa sobre coberta), la producció de la qual és venuda a la xarxa electrica per 
la seva comercialització. Per altre banda, i degut a la seva experiencia en la 
contractació i seguiment d' obres de caracter públic, Fira 2000 ha estat 
seleccionada per gestionar alguns projectes al marge de l' ambit de Fira Gran Via. 

En conjunt i per l' any 2011 aquests ingressos, no previstos en els inicis de la 
compmyia, han aportat un 15,5% de la facturació total de l'exercici (13,6% a 
l' exercici 2010). 

El Pla Financer de la Societat contempla perdues económique,s significatives 
durant els primers anys de vida del mateix i, per tant, que el compte de perdues i 
guanys sigui de signe negatiu. Aquesta tendencia s'inverteix a partir de l'exercici 
2021 un cap el volum d'ingressos és superior a les despeses de l'exercici. Aixo és 
possíble gracies a que l'import del canon cobrat a Fira de Barcelona té una 
estructura creixent i a una millora significativa en el resultat financer a mesura 
que es van amortitzant eIs préstecs. 

La millora deIs resultats, una execució d' obra per sota de la pressupostada, un 
import major de subvenció FEDER respecte de les previsions inidals i les noves 
fonts d'ingressos han fet possible que els resultats reals fins l'any 2011 - i els 
esperats posteriorment- siguin sensiblement millors als previstos en el Pla 
Financer inicial de la Societat. 

Amb data 17 de desembre de 2010 es va signar un nou Conveni de cO}'laboració, 
que amplia el signat a rany 2006 pel qua!, les entitats subscriptores (Generalitat 
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació 1~ Mancomunitat 
de Municipis de l' Área Metropolitana de Barcelona~~~'1a~ell~...,~ospitalet de 

4 e:; ~~f,;;'~ ..; . 

l .:;) ~ '\,ro í[;. 'e, 
, .::; , 1 ~._ ' i L-

( 

.\". . .f'~ (·' l 
. S {:tV. " .~ '" f"'-

~'~ _.:,h ;- ~ ~; 
iB '"" ~. ~,-I • • ;:::.. 
~ L. b; .' 
~~::. IIlhl,,~I, 16cr.lío !::~. j' 
~ d; ~u~lIul~ J ::""P' 
, Cao2ullcrl:, a. A. I 

\ ' ~ t~~ ~\rr .t, 
~1-,~c .• ",0'.",<.1' 
~;~I~ 
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l-

Llobregat i la Cambra Oficial de Comen;, Industria i Navegació de Barcelona) 
acorden les aportacions de capital a realitzar pe! període 2011-2016, que es xifren 
en 121 milions d'euros i s'aprova un Pla Financer acrualitzat on es reconeix una 
millora substancial com a conseqtii:mcia de la gestió realitzada i de la manera com 
s/han executat els Projectes. 

En aquest nou convero les entitats subscriptores manifesten el compromís de 
signar un nou convero a l' any 2015 que contempli les aportacions necessélries pel 
perÍode 2017-2021. 

e) Compambilitat de la iuform,rció. 

Els comptes anuals deIs exercicis 2011 i 2010 s'han formulat d'acord amb 
I'estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguint en la 
seva elaboració l'aplicació de criteris uniformes de valoraCÍó, agrupació, 
c1assificació i unitats monetaries, de manera que la informatió, presentada és 
hamo genia i comparable. 

No obstant cal teror en compte que per facilitar la comparabilitat entre exercicis 
s'han realitzat reclassificacions a l'exercici 2010 en els termes descrits en la nota 
g), 

La Societat compleix els requisits per utilitzar els models no abreujats de Balanc;, 
Memoria, i abreujat pel Compte de Perdues i Guanys, per a la formu!ació deIs 
seus Comptes Anuals. 

f) Elements recollits en varies partides 

No existeixen elements patrimonials recoIlits en més d'una partida del Balan.,: 
adjunto 
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g) Reclassificacio11S realitzades en les xlfres de ['exercici 2010 

Per tal de facilitar la comparabilitat entre ,exercicis s'ha rec1assifíca tal' exercici 
2010: 

• Un import de 66.039.072 euros de l' epigraf d' Inversions finrmeeres a CUl't temlÍlli, 
Valors representatius de deule a l'epígraf Inversionsfinanceres a curt terminiJ Altres 
acnus finuncers. 

Addicionalment, lá Societat ha classificat a l' exercici 2011 les imposicions a 
termini dins la categoria d' actius financers, préstecs i partides a cobrar. Per tal de 
facilitar la comparabilitat entre exercicis també s'ha considerat aquesta 
c1assificació per l' exercici 2010. 

,,) Correcció d'errors , í 

En l'e1aboració deIs Comptes Anuals adjunts no s'ha detedat cap error 
significatiu que hagi suposat la reexpressió deIs imports indasas en els Comptes 
AnuaIs de l'exercici 2010. 

7 
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(3) Distribució de Resultals 

El Consell di Administradó propasa a la Junta General di Accionistes la següent 
aplicació: 

Base de repartirnent 

Perdues de l' exel'dci 

TOTAL REPARTIMENr 

Distribució 

ResuItats negatius d'exercicis anteriors 

TOTAL DISTRIBUCIÓ 

( ) Normes de registre i valoració 

Euros 

15.716.302 

15.716.302 

. i 

15.716.302 

15.716.302 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l' elaboració deIs seus 
comptes anuals pel present exercici acabat a 31 de desembre de 2011, d'acord amb les 
establerles pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents: i 

a) ImmobiUtzat Intangible .. e ~ . 
~ ~ . l IS t'l 
r '\: ~ (; -. 

Les inunobilitzacions intangibles es valoren inilttíPn~~1(,..et,s~~ " ar di adquisició. 
Posteriorment es valoren pel seu cost ~;¡¡If. p~~~:p.~re~nent amortització 
acumulada i, en el seu cas, pel deteriOrament~. ~e h~~r~~f,rim~tat. EIs citats actius 
s'amortitzen en fundó de la seva vida útil. J" .:.; ~.,: ... :t ~ ~ 

.;~ : '.; t.: ;: ... 
,:.. C~bhle Ha~bu :'é !'-

~~'5 d~ ~~~Ihll! l' .:;., :; 8 
, \ Con,ulljll~ 1 u. A. I 1 
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Sota aquest epígraf, únicament es recullen adquisicions correspanents a aplicacions 
infonnatiques, propietat industrial i drets d'ús d'actius. 

"Propietat Industrial" inelou els imports satisfets per a l'adquisició de la propietat o 
del dret d'ús de les diferents manifestacions de la mateixa, o per les despeses 
incorregudes amb motiu del registre de les desenvolupades per l'empresa, i 
s'amortitza llnealmenten 10 anys. 

"Dret d'ús d'aetius" inclou : 

1) La utilització exclusiva per illl perlode de 30 anys de la galeria de serveis que 
Fira 2000 va adquirir segons Conveni finnat el 7 de febrer de 2006 entre DPTOP, 
GISA, lFERCAT i Fira 2000 per illl impart de 1.579.186 euros (més !VA). Aguest 
import es satisfa de la següent manera: 

a. Ocupació temporal a l' exercici 2006 deIs terrenys' de. la Societat per 
lFERCAT per realitzar les obres d'infraestructura de la Línia 9 del metro. 
Per aquesta ocupació lFERCAT va satisfer a FlRA 2000, S.A. 987.046 
euros. 

b. Un import de 592.140 euros a satisfer miljan~ant illla quota anual durant 
30 anys de 36.781 euros (interes 4,6%). 

2) El dret d'ús de les eoberres deIs Pavellons 5,7,8 i Auditori 

Pel dret d'ús i explotació per un període de 30 anys de les plaques 
fotovoJtaiques situades a les cobertes deIs Pavellons 5,7,8 i Auditori i per la 
cessió d'altres espais firals per la ubicació d'una planta de Heating & Cooling. 
Segons esta recollit en els Convenís signats amb Fira de Barcelona a l'exercici 
2010, la Societat ha de satisfer a Fira de Barcelona un import de 22.203.026 
euros (més IVA) miljan~ant el pagament de rendes anuals creixents durant un 
període de 30 anys. Ates que aquesta operadó s'ha fonnalitzat sense un tipus 
d'interes explídt, la valoració d'aquest dret d'~ortitzat considerant 
un tipus d'interes efectiu del 5% ha esta,ti}¡~.h:3~6~ euros, havent-se 
registrat amb cimee a J' epígraf d'lml ' t7A1!lf~tiJnaf?~e, eoncessions i , ~. ~~f1 c·U c: '~ 
abonament als epígrafs Altres passius fin N1Brs ~~:r~curt:rermini . 

~ ~;¡ f"~~~. }. (\\ .. 
~ i ,Y , r.--.~. "" .. 

5' amortitza linealment durant el període C", '; ura·Q:[~;~4.~1! dre~~Küs i explotació. 
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3) El dret d'ús de les cobertes deIs Pavellons 1,2,3,4 i 6 

Pel dret d'ús i explotació per un període de 30 anys de les plaques 
fotovoltaiques situades a les cobertes deIs Pavellons 1,2,3,4 i 6 segons esta 
recollit en els Convenis signats amb Fira de Barcelona amb dates 21 de Juliol i 
30 de desembre de l'any 2009. La Societat va realitzar dospagaments únics 
durant l'exercici 2009 per un import total de 17.580.000 euros (més IVA). 
Aquests pagaments s'han registrat amb carree a l'epígraf de l'Immobilitzat 
intangible, concessions i s'amortitzen linealment durant el periode de duració 
del dret d'ús i explotació. 

4) El dretd'ús d'escomeses de fonts d'energia 

Pel dret d'ús per un període de 29 anys de les escomes es de fonís d'energia 
situades als Pavellons 5 i 7 segons esta recollit en els Convenis signats amb 
Ecoenergies Barcelona amb dates 13 de Juliol i 30 d'octubre de l'any 2009. La 
Societat va realitzar dos pagaments únics durant l' exercici 2011 per un import 
total de 2.510.469,10 euros (més IV A). Aquests pagaments s'litan registrat amb 
carrec a l'epfgraf de l'lmmobilitzat intangible, eoncessions i s'amortitzen 
linealment durant el període de duració del dret d'ús i explotació. 

11 Aplicacions lnfonmUiques" inclou els béns pel preu cost d' adquisició, i s' amortitza 
lineaIment en un període compres entre els 4 i 5 anys. 

Al tancament de cada exercici o sempre que exísteixin indicis de perdua de valor, 
la Socíetat procedeix a estimar miljam;ant el denominat "Test de deteriorament" 
la possible existencia de perdues de valor que redueixin el valor recuperable deIs 
citats actius a un import inferior al del seu valor en Ilibres. 

El calcul del deteriorament es realitza segons el descrit a la Nota 4.c.) 
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b) Immobilitzat Mate,.ial 

Les irnmobilitzacions materials es valoren inicialment pel seu preu d' adquisició o 
cost de constrtlccÍó i posteriorment es minora per la seva corresponent amortització 
acumulada i les perdues de valor, si hi haguessin, segons el criteri esmentat en la 
nota4.c). 

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de 
manteniment són carregades directainent al compte de perdues i guanys, mentre 
que els costos d'ampliació o millora que donen noc a una majar durada del bé són 
capitalitzats com major valor. 

~a Societat no comptabilitza les certificacions d/obra rebudes fins que aquestes no 
han estat aprovades per la Direcció Tecnica. 

La Sodetat amortitza el seu immobilitzat materiallinealment en fundó deIs anys 
estimats de vida útil segUents: ' j 

Construccions 
Instal'lacions Tecniques 
Maquinaria 
Mobiliari 
Altres Instal'ladons 
Equips per a Processos d'Informació 

Anys de Vida qtil Estimats 

Entre 12 i 100 anys 
Entre 18 i 40 anys 

14anys 
Entre 14 i 20 anys 
Entre 18 i 19 anys 

4anys 

EIs anys de vida útil estimats coincideixen amb els considerats a l'exercid 2010. 

Els béns comptabílítzats sota aquest epígraf no han estat objecte de cap con'ecció 
valorativa ni d' actualitzacions del seu valor. 

11 
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El cost de conslrucció inclou principaIment els conceptes indicats a continuació: 

• Treballs Realitzats per la Societat: 

El cost deIs treballs realitzats per l'empresa per l'immobilitzat material es 
determina a partir de la despesa de personal d'aquellSlreballadors que estan 
directament reIacionats amb la construcció. El cost deis trebalIs realitzats per la 
Societat a l'exercici 2.011 és de 1.543.207 euros (1.512.734 euros a I'exercici 2010). 

• Despeses Financeres: 

El valor comptabilitzat en les diferents partides de l'irnrnobilitzat material incIou 
despeses financeres que provenen deIs credits utilitzats pel finanr;ament de 
l'irnmobilitzat. Aquestes despeses financeres s'activen fins el moment que 
finalitzen les obres i peIs terrenys des de l'inici del movirnents de terres i fina que 
aquesta terrenys estan en disposició de ser edificats i sempl'e .i quan estiguin 
perfectarnent identificades. A l'exercici 2011 s'ha activat despesa financera per 
valor de 1.877.516 euros (892.485 euros a l'exercici 2010). 

• Penmltes: 

Els terrenys de la Societat que han estat obtinguts mitjanr;ant operacions de 
permutes comercials han estat regislrats al valor raonable de l' actiu lliurat, que 
equival al cost d' adquisició inicial deIs terrenys lliurats, més tots els costos 
addicionals incorreguts per la Societat, que incIouen el cost de construcció de 
naus, locals i habitatges lliurades, indeIlUlitzacions pagades, taxes, despeses 
financeres, etc. 

• Expropiaciolls: 

Els terrenys obtinguts mitjanr;ant processos d'exprC?prt~~ estat valorats per 
l' import fixat a les actes d' ocupació més tots elSf.~~fos a~a&' a]s incorreguts 
per la Societat en la seva expropiació. Quagf'~ ~'Í Um~,; .. estimaci6 deIs 

111'..., ''\''·9~ ~:'~":·1 ¡-;.. ':' 
mateixos es registren amb contrapartida de IIP(P.,(tISiSkR~1;I!~g ': '. ' '''. 
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• Certificacíons de contractistes i projectes extems. 

e) Inversions Immobiliaries 

L' epígraf d'Inversions Immobilifuies del Balan¡; recull els valors de terrenys, 
edificis i altres construccions que es mantenen basicament per ser explotats en 
regim de lloguer per la Fira Internacional de Barcelona, segons convero 
formalitzat entl'e les parts (Nota 4.d.) 
Aquests actius es valoren d'acord amb els criteris indicats a la Nota 4.b), relativa a 
l'Immobilitzat Material. 

Aquells actius registrats a l'epígraf d'inversions immobilii.\ries que g'han constru'it 
en terrenys rebuts en regim de dret de superficie, s'amortitzen considerant la 
durada de l' esmentat dret sempre i quan la vida útil d'aquests actius sigui 
superior a la durada del dret de superficie. 

, ¡ 

El cost de construcció de l'ampliació del recinte de la fira de Barcelona-Gran Vía 
es comptabilitza a l'epígraf de l'immobilitzat material mentl'e es troba en curs de 
construcció. Un cop finalitzada la construcció i quan es formalitza el corresponent 
document d'arrendament a favor de la Fira Internacional de Barcelona per a la 
seva explotació, es tl'aspassa a l'epígraf d'inversions immobiliaries. 

. La Societat compleix els requisits per tal de poder aplicar els criteris de 
deteriorament deIs actius no generadors de fluxos d'efectiu descrits a I'Ordre 
EHA/733/2010 de 25 de mare; per quant es tracta d'una entitat que construeix 
infraestruetures. 

Al tancament de l' exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor deIs 
diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu, estímant el valor recuperable 
d'aquests actius. Si el valor recuperable és inferior al valor net comptable es 
dotara la corresponent provisió per deteriorament de valor amb carree al compte 
de perdues i guanys. 

13 
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d) Arrelldaments 

BIs lloguers es cIassifiquen rom arrendaments financers sempre que de les 
condicions deIs mateixos es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari 
substandaIment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del 
contracte. La resta d' arrendaments es dassifiquen com arrendaments operatius. A 
31 de desembre de 20111a Societat únicament té arrendaments operatius. 

Altancament de l' exerdd, la Societa t té arrendats els següents béns: 

• El complex que forma el Recinte Pira de Barcelona Gran Vía a Fira de 
Barcelona. 

• L'espai per ubicar la central de puntes del District H&C a Ecoenergies. 

• Habitatges situats al carrer Ciencies a c1ients particulars. 

Addidonalment, la Societat es arrendataria míljan<;ant tres d;rets de superficie 
d'uns terrenys de l' Ajuntament de l'Hospitalet. 

Els ingressos i despeses derivats deis arrendaments operatius s'apliquen al 
compte de perdues i guanys en l' exercici en que es meriten. 

e) Instnmte"ts jittancers 

Actius ¡iuancers: 

La Societat fixa la caregorla deIs seus actius finanrers en el moment del seu 
reconeixement inicial, en base a les decisions adoptad es per la Direcció. 
Aquesta classificació depen de la finalitat per la qual aquestes inversions han estat 
adquirides. 

EIs actius financers comptabilitzats a la Sodetat es dassifiquen en les seglients 
categoríes: 

• 

14 
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Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en quanties i 
venciments deIs saldos deIs comptes que estan classificats en la categoria 
de préstecs i comptes a cobrar, la Societat realitza la corresponent 
correcdó del valor per deteriorament amb carrec al compte de perdues i 
guanys de l'exercici en que el deteriorament s'ha posat de manifest. Les 
reversions de les perdues per deteriorament préviame~t registrades, en 
cas de produir-se, es reconeixen en el compte de perdues i guanys de 
l' exercici en el qual el deteriorament s'ha eliminat o redu'it. 

• Inversions mantingudes fins el venciment: valors representatius de deute, 
amb data de venciment fixada i cobraments de quantia determinable, que 
8S negocien en un mercat actiu í sobre els que la Societat manifesta la seva 

. intenció i capacitat per conservar-los fins la data del seu vendment. 

EIs interessos meritats es comptabilitzen en el compte de perdues 
guanys aplicant el metode de tipus d/interes efectiu. 

• í 

Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació 
entregada més els costos de transacció directament atribuibles. 

Posteriorment, els actius financera es valoren peI seu cost amortitzat, amb 
excepció deIs préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a un any i 
que no tinguin un tipus d/interes contractual que es valoren a valor nominal, tant 
en la valoració inicial com en valoracions posteriors, quan l'efecte de no 
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

EIs actius [mancers es donen de baixa en el balanc; de la Societat quan s'han 
extingit o s'han cedit la totalitat deIs deutes contractuals sobre fIuxos d'efectiu de 
l' actiu financer, essent necessari que s'hagín traspassat substancialment tots els 
riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu. 

Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igualo inferior 
a un any, i com no corrents si el seu venciment es superior a un any . 

15 
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Passius /illa1lcers: 

La Sodetat fixa la categoría deIs seus passius financers en el moment del seu 
recaneixement inicial, en base a les decisions adoptades per la Direccíó. Aquesta 
classmcaci6 depen de la finalitat per las qual aquests passius han estat 
forrnali tza ts. 

La Societat classifica la totalitat deIs passius financers en la categoría de debits i 
partides a pagar tant amb origen financer com amb origen en la compra de béns i 
serveis per operacions de trafic de l'empresa, i que no són considerats instruments 
financers derivats. 

Es classifiquen com a corrents els passius financers amb venciment igualo inferior a 
un any, i com na corrents si el seu venciment és superior a un any. 

EIs debits a partides a pagar es valoren inicialment al valor raanable de la 
contraprestació ajustada pels costos de la transacció direcrnment atribulbles. 
Posteriorment, els citats passius es valoren d'acord amb el sel! cost amortitzat, 
utilitzant el tipus d'interes efectiu contractual, amb excepció deIs debits i partides 
a pagar amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes 
contractual que es valoraran a valor nominal tant en la valoració inicial com en 
valoradons posteriars quan l' efecte de no actualitzar els fluxos d' efectiu no sigui 
significa tiu. 

La Societat dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions 
que els han generat. 

ft Derivats /illa1lcers 

La Societat utilitza instruments financers derivats per cobrir riscos als quals es 
traben exposats els seu s fluxos d'efectiu futurs. Fonamentalment, aquests riscos són 
variacíons en els tipus d'interes. En el mare d'aquestes aperacions la Sacietat 
contracta instruments financers de cobertura. 
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l' exercici) que la relació de cobertura sigui efica¡;, 

La totalitat deIs contractes de cobertura del tipus d'interes deIs que disposa al 31 
de desembre de 2011 (Nota 11,a,3) han estat subscrits per neutralitzar les 
varíacions en el tipus d'interes deIs préstecs contractats segons les disposicions 
previstes. 

Durant l'exercici 2011 una part d'un deIs derivats contractats per cobrir el riscos 
de variació del tipus d'interes de l'ampliació del préstec sindicat ha esdevingut 
inefica~ com a conseqüE!ncia de la no disposició de !'últim tram de l'esmentat 
préstec. La variació del valor raonable d'aquesta part del derivat s'ha 
comptabilitzat en el compte de perdues i guanys de l'exercicí, a l'epígraf Vmiació 
del valor monable en illstrwnents financers d' acord amb la ~onna de valora ció 
referent a aquests tipus d'instruments financers. L/impacte al compte de Perdues i 
Guanys per aquest concepte ha sigut de 971.020 euros. La Societat ha classificat 
aquest instrument finaneer a la categoria de passius a valor raonable amb' canvis 
en perdues i guanys 

'; . 
En les cobertures de fluxos d'efectiu,la part deIs guanys o perdues de I'instrument 
de cobertura que s'ha del-erminat com a cobertura efica.; es reconeix transitbriament 
en el patrimoni net, ímputant-se en el compte de perdues i guanys en el mateix 
període en que l' operació objecte de cobertura afecta al resultat. 

La comptabilització de cobertures és interrompuda quan l'instrument de coberhtra 
venc;:, o deixa de complir els eriteris per la seva comptabilització. 

Les cobertures de fluxos d'e{ectiu s'han registrat a valor raonable, essent aquest el 
valor de mercat al tancament de l' exercid per instruments cotitzats, o valoradons 
basades en l'analisi de fluxos d'efectiu descomptats, considerant hipotesis que es 
fonamenten en les condicions del mercat existent a la da ta de tancament de l' exercici 
per instruments no cotitzats. 

.-
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g) Exisfellcies 

Les existencies comptabilitzades per la Societat a 31 de desembre de 2011 i 2010, es 
traben valorades pel seu cost d' adquisició, 

Aguest cost d'adguisició inclou el cost del terreny, el de la construcció í totes les 
despeses associades a l'adquisició o construcció d'aquests immobles, 

La Socretat efectua les oportunes correccions valoratives, reconeixent-les com una 
despesa en el compte de perdues i guanys quan el valor net realitzable de les 
existencies és inferior al seu preu d' adguisició, Les reversions de les perdues per 
correccions valoratives previament registrades, en cas de produir-se, es 
reconeixen en el compte de perdues i guanys de l' exeráci en que el deteriorament 
s'ha eliminat o redult. 

Jz) Trausacciolls en Moneda Estraugera , i 

El saldo deIs comptes a cobrar i a pagar en moneda estrangera es comptabilitzen 
en euros mitjan<;ant l'aplicació del tipus de canvi vigent en el moment de la 
realització de la transacció corresponent, valorant-se al tancament de l'exercici 
d'acord amb el tipus de canvi vigent en el momento 

Les diferencies tant positives com negatives, que s'originen entre els canvis _»~t~1m~ 
quals van a ser comptabilitzades les operacions i els vigents al tancamE!.~~(i~· 'I! t'a : 
l'exercici es registren en el compte de perdues i guanys de l'exercici. É/.l;r C~'· ·, ~':?":'.., .• 

J:¡' ,'1] i~' .J'"J"J.. '. ". ~ '. 
(!i .... \~ .. ~ '". CI . 

I~ • ..,., .~~.. .... .; L'fi ';.; 
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i) Impost Sobre Beneficis í~~ . ";.''f.!.'< ~ ! 
•• ~ ~I!J 
~ .,:. a.~Io:el. TI! l\I,. 0"'11 

o y¡.'3 dQ A'Jdlbri~ y :""":.1' 
La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mi~a.ntul\orl~, o. ,l. I?! 
la suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gl"av-~ '1'l.tr, i 
sobre la base imposable de l' exercíci i després d' aplicar les deduccions ~~ 
fiscalment siguin admissibles, més la varia ció deIs actius i passius per impostas 
diferits, 

EIs actius i passius per impostas diferits inclouen les diferencies temporaries que 
s'identifiquen com aquells imports que es preveuen recuperar o satisfer per les 
diferencies entre els imports en llibres deIs actius i passius i el seu va!']r fiscal, 

18 



· f 

Nº 2077120 

així com les bases imposables negatives pendents de compensació i eIs credits per 
deduccions fiscals no aplicables fiscalment. EIs esmentats imports es registren 
aplicant a la diferencia temporaria o credit que correspongui el tipus de 
gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Per la seva part, eIs actius per impostos diferits idenllficats com diferencies 
temporaries només es reconeixen en el cas de que es considerf probable que la 
Societat generi beneficis fiscaIs suficients per poder fer-Ios efectius. 

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostas diferits 
registrats (tant actius com passius) amb l' objecte de comprovar que es 
manlinguin vigen ts, efectuant-se les oportunes correccions als ma teixos d' acord 
amb els resultats deIs analisis efectllats 

j) 11Igressos i Despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en fundó del criteri de merita,dó, és a dir, quan 
es produeix el corrent real de béns i serveis que elIs mateixos répresenten, amb 
independencia del moment que es produeixi el corrent monetari o financer que 
se'n deriva. Els ingressos es valoren a valor raonable de la contraprestació rebuda o 
a rebre pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordínari de la seva activitat, 
dedults descomptes i impostos. 

El reconeixement d'ingressos per vendes es produeix eil. el moment en que s'han 
transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del 
bé venut, no mantenint la gestió corrent sobre el citat bé,. ni retenint el control efectiu 
sobre el mateix, l'import deIs ingressos es pot valorar amb fiabilitat, la Societat rep 
els beneficis o rendiments economics derivats de la transacció i els costos incorreguts 
aixi com els que queden per íncórrer es poden valorar amb fiabilitat. 

Respecte als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el 
grau de realització de la prestació a la data del balan¡;, sempre i quan el resultat de la 
transacció pugui ser esllmat amb fiabilitat. 
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k) Provisiolls i c01Jtillgeucies 

En la formulació deIs Comptes Anuals, els Administradors de la Societat diferencien 
entre: 

Provisions: cobreixen obligacions actuaJs derivades de successos passats, la 
cancel 'lació de la qual és probable que origini una sortida de recursos, estimant-se el 
seu import de manera fiable. 

Passius contingeilts: Obligacions possibles sorgides com a conseqüencia de 
successos passats, on la seva materialització futura esta condicionada a que passi, o 
no, un o més esdeveniments futurs no controlables per la Societat, o bé que no es pot 
estimar amb fiabilitat el seu importo . 

Els passius contingents no es reconeixen en els Comptes Anuals, sinó que s/informa 
d'ells en les nores de la memoria, en la mesura en que no siguin considerats com a 
remots. '; 

Les provisions es valoren pel valor actual de la millar estima ció possible de l'import 
necessan per cancel'lar o transferir a un tercer l'obligació, tenint en compte la 
infOlmació disponible sobre el fet i les seves conseqüéncies. 

l) Indemllitzaciaus per acomiadameuts 

D'acord amb la legislació vigent, la Societat esta obligada al pagament 
d'indemnitzacions a aquells empleats amb els quals, sota determinades condicions, 
rescindeixi les seves relaciones lahoraIs. Per tant, les indemnitzacions per 
acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a despesa a 
l' exercici en el qual s' adopta la decisió de l' acomiadament. AIs comptes anuals 
adjunts no s'ha registrat cap provisi6 per aquest concepte. 
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efecte hivemacle i consolidar la imatge de respecte pel medi ambient del recinte, 
millora sensiblement la solvencia del pla finaneer de la Societat. 

Les plaques fotovoltaiques es valoren pel seu valor d'adquisició minorat per la 
corresponent arnortització acumulada i, en el seu cas, pe! deteriorament que hagi 
experimentat. EIs citats actius s'amortitzen en fundó de la seva vid~ útil, 

La preocupació pel medi ambient ha portat a Fira2000 i Fira de Barcelona a 
aconseguir un acord de col'laboració amb una entitat privada que permetra dotar al 
barri en el qual esta situat el recinte firal d'energia renovable procedent de 
l'aprofitament de res idus organies. 

Tanmateix els Paveilons 5 i 7 del recinte, inaugurats en aquest exercici, són el 
primers edificis del barri en utilitzar aquesta nova font d'energía neta. 

u) Subvellciolls, d01laciol1S i llegats rebllts 

Per a la comptabilització de les subvencions, donaclons i ilegats rebuts de tercers, la 
Societ:1t segueix els criteris següents : 

a) Subvencions, donacions i ilegats de capital no reintegrables: 

Es valoren pel valor raonable de l'import o el bé concedit, en fundó de si 
són de caracter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció a la 
dotació a l' amortització efectuada en el període per als elements 
subvendonats o, al seu casi quan es produeixi la seva baixa o correcdó 
valorativa per deteriorament. 

Aquesta partida recull l'import total de les subvencions de capital 
concedides pel FEDER a la Societat. 

La Sodetat les considera no reintegrabl~~ s'han complert les 
condidons establertes per a la seva c.Gí1l\e%~I~ t~ ~ ro hagi dubtes 
raonables respecte el seu futur compli~t.~¡.,... ~"~ (t/. ';1t C\~~''''';, ;...' 
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b) Suhvendons d'explotadó: 

S' abonen a resultats en el moment en que es concedeixen excepte si es 
destinen a finam;ar deficit d/explotadó d'exercicis futurs, que 
s'imputarien a resultats en aquells exercicis. Si es c'oncedeixen per a 
financ;ar despeses especifiques, la imputació es realitzara a mesura que 
meritin les despeses financ;ades. 

o) Trausaccions entre parts VillClllades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es comptabilitzen 
en el seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu fixat difereix del seu 
valor raonable, la diferencia es registra atenent a la reaijt.at económica de 
l' operació. La valoraci6 posterior es realitzat d' acord amb el previst a la 
normativa corresponent. . 
La 50cietat considera entitats vinculades a tots els seus accionistes (Nota 13). 

( ) Gestió del rise finaneer 

L'activitat de la Societat esta exposada a diversos riscos financers: 

• Risc de credit. 
• Risc de liquiditat. 
• Risc de tipus d/interes de fluxos d'efectiu. 

La gestió del risc financer va a carrec de la Direcció financera de la Societat, que 
identifica, avaIua i cobreix els riscos financers. 
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compromeses. 

En reIació amb eIs deutors comercials, el rise d'impagament es molt redu!t, 
ates que el seu principal client es la Fira Internacional de Barcelona a més deIs 
compradors de l'energia produ'ida per les plantes fotovoltaiques. 

Respecte a les operacions amb derivats i operacions amb efectiu o equivalents 
de l' efectiu únicament es formalitzen amb entitats finaneeres de solvencia 
contrastada. 

b) Risc de liquiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del risc de Equiditat que implica la 
dispoi:úbilitat de fons suficients per cobrir els págaments previstos a tres 
meso s vista, com á mínim. . í . 

La Direcció reaUtza un seguirnent de les previsions de reserva de liquidítat de 
la Societat en base als fluxos d'efectiu esperats tenint en compte les despeses 
compromeses en I'actualitat així com les inversions futures. 

e) Risc de tipus d'interes de fluxos d'efectiu 

Les variadons deIs tipus d'interes modifiquen el valor raonable deis fluxos 
futurs deIs passius finaneers referenciats a un tipus d'interes variable. 

L'objectiu de la gestió del risc de tipus d'interés és assolir un equilibri en 
l'eslructura del deute per minirnitzar I'impacte en el compte de perdues i 
guanys de les variacions deIs tipus d'interes miljan<;ant la eontractació de 
derivats financers per a la cobertura deIs mateixos. .-1~ , . 
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(6 Immobilitzat Intangible 

La composició de les irnmobilitzacions intangibles i el seu IDoviment en els exerdcis 
2011 i 2010 és com segueix: 

Exercici 2011 

Cast adquisició: 

Saldo Saldo 

01/0l/l011 Altes Baixes 31/1z,t2011 

Propietat industrial 2.009 O O 2039 

Aplicacions InforrnAtiqUe5 166.625 O O 166.625 

Dret d'ús d'ac:tius ' 30.482.687 2.593.402 O 33.076.089 

Total (ost adquísidó 30.651.351 2.593.402 O 33.244.753 
. i 

Amortilzilció acumulada: 

Silldo Saldo 

01/01/2011 Dotacions Baj,ces 31/1z,t2011 

Propictat industrial 1.849 60 O 1.909 

Aplicilclons inIormAtlques 159.157 5.441 O 164.598 

Oret d'ús d'actiu5 994.000 1.013.170 O 2.007.170 

Total Amortilzacl6 
1.155.006 1.018.671 O 2:.173.677 Arumulada 

VALOR. NET COMPrABLE 29.4%.345 1.574.731 O 31.071.076 

Les altes de l'exercid 2011 corresponen a I'adquisició per part de la Societat del dret 
d'utilització d'escomeses de fonts d'energia situades als pavellons 5 i 7. (Nota 4.a). 

Al tancament de l' exercici 2011 la sodetat té elements ~~at intangible 
totalm~~t amortitzats i en ús per valor de 9.037 eUl'Ot.éo~~~.té. al éf.(t.e~~ment de 

I'exerclc12010). i' § ~F::!~ ~'\ 
10 .t-~_ ..... .... ~. 1':1 , 
~ . , ~ ,;- ..... fi 

El detall de l'epígraf Dl'et d'us d'nctius s'indica en 1 ;~ ta ~~~'::-:I~::" ~/:: r4 
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Exercici 2010 

Cost adquisició: 

Saldo Saldo 

01/01/2010 AItcs Baixes 31/12/2010 

Propietat industrial 2.039 O O 2.039 

Aplicncions informatiques 148.143 18.482 O 166.625 

Ore! d'ús d'actiu5 19,052,332 11.430,355 O 30.48"2,687 

Total cost adqu15lci6 19.202.514 11.448,837 O 30.651.351 

Amortització acumulada: 

Saldo Saldo 

01/01/2010 Dotadons Bables 31/1212010 

Propielat induslrial 1.789 60 O 1.849 

Aplicadons informatiqullS 115.840 43.317 O ' i 159.157 

Ore! d'ús d'actlus 157.442 836.558 O 9'.14.000 

Total Amortització 
275.071 879.935 O 1.155.006 

Acumulada 

VALOR NET COMPTABLE 18.927.443 10.56B.902 O 29.496,345 

L S altes de I' exercici 2010 corresponen principalment a l' adquisició per part de la Societat 
d 1s-drets d'ulilització i explotació de les cobertes deIs pavellons. 
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Immobilitzat Material 

En els quadres que s'inclouen a continuació s'indiquen ers moviments experimentats 
durant els exercicis 2011 i 2010 de les partides d'immobilitzat material i de les seves 
corresponents amortitzacions acumularles: 

Exerdci 2011 

Cost adquisidó: 

Saldo Saldo 

01/01/2011 Altes Baixes Traspassos 31{12/2011 

Terrenys 1.258.460 O Q O 1.258.460 

Construccions 3.602.418 O O O 3.602.418 

Instal 'Iaa ons neniques 469.650 O O O 469.650 

Mobiliari 244.668 O O O 244,668 

Equips lnformatics 248.674 O O 
• i 

O 248.674 

Construccions en Curs 71.297.334 28.502.503 -B.064 -87.722,873 12.068.900 

Total cost adquisició 77,121.204 2B.502.503 -B,064 -B7.722.873 17;892.770 

Amorlitzadó acumulada: 

Saldo Saldo 

01/01/2011 Dotacions Baixes Traspassos 31/12/2011 

Construcaons 387,031 52.727 O O 439.758 

Instal baons Tecniques 66.13.0 36,211 O O 102.341 

Mobiliari 95.164 17.640 O O 112.804 

Equips informfltics 223.976 16.543 O O 240,519 

Total Amortització 

Acumu1ada 
772,301 123.121 O O 895.422 

VALOR NEf COMPTABLE 76.MB.903 28.379.382 
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Exerdd 2010 

Cost adquisició: 

Saldo Saldo 

01/01/2010 Altel; Baixes Traspa,!sos 3.1/17/2010 

Terrenys 1.258.460 O O O 1.258.460 

Construcdons 3.602.418 O O O 3.602.418 

. lnstal·iadons Terníques 279.381 192.027 ~1 .758 O 469.650 

MobiHari 243.660 1.008 O O 244.668 

Equips lnformatics 243.245 5.429 O O 248.674 

Construcdons en Curs 28.535.117 42.825.884 -63.667 O 71.297.334 

Total cost adquisici6 34.162.281 43.024.348 ~65.425 O 77.121.204 

Amortitzadó acumulada: 

Saldo ' í Saldo 

01/01/2010 Dotacions Baixes Traspassos 31/17/2010 

Constl'ucdons 334.304 52.727 O O 387.031 

lnstalladons Tecniques 37.619 28.511 O O 66.130 

Mobiliarí 77.565 i7.599 O O 95.164 

, Equips ínform~tics 199.871 24.105 O O 223.976 

Total Amorntzació 

Acumulada 
649.359 122.942 O O 772.301 

VALOR NET COMPT ABLE 33.512.922 42.90VI06 ~65.425 O 76.348.903 

. a) Tmspassos 
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b) COllstnlcciOllS en Curs i Bestretes 

Al tancament de l' exercici 2011 s'inclouen com a construeció en curs les 
corresponents a l' Auditori i l'Edifici corporatiu. Les principals inversions 
executades durant I'exercici 2011 han estat els Pavellons 5 i 7 els quals han entrat 
en funcionament en el mes d'octubre de 2011. La Societat ha registrat el 
corresponent traspas a l' epígraf d' inversions immobiliaries. 

Actualment, en l'edifici Auditori s'ha realitzat la fonamentació que indou la 
licitació realitzada I'any 2011 d'un forjat polivalent de la planta -2.5 i que sera 
adjudicaten el primer trimestre de l'any 2012. 

c) Bélls totalment A1110rtitzats 

A 31 de desembre de 2011 i 2010, existeix irnmobilitzat material en concepte 
d'equips informatics amb un cost original de 161.378 euros que esta totalment 
amortitzat i que encara esta en ús. • i 

d) Interessos capitalitzats 

Durant l'exercici 2011 'l'import deIs interessos capitalitzats ascendeix a 1.877.516 
euros (892.485 euros a 31 de desembre de 2010 i es comptabilitzen amb dtrrec a 
l' epígraf de cO/1stntccions en curso 

e) Treballs Realitzats per a l'Immobilitzat Material 

Vimport de l'exercici 2011 corresponent als treballs realitzats per l'empresa per a 
Pimmobilitzat ascendeix a 1.543.207 euros (1.512.734 euros a 31 de desembre de 
2010) i es comptabilitzen amb carree a l'epígraf de construccions en nl1'S 

f) Assegurances ~~17 .'J. o 

~v~~~ ~ '// e' 
La construccíó en curs esta assegurada per e~,"tcP.f'iíd~! c%:~Clistes mi~an<;ant 
palisses de tipus "tot rise construcció" d'aco~l&an~f$§~ntr~~s sígnats amb els 

. ' ... :./!? '.~\.. fu ~\ 
contractistes. ~ ~ ':"1;: ' I:;'~'" ""~ 
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Fira 2000 té subscrites diferents polisses per cobrir els danys materials de les seves 
oficines i immobles de propietat que no formen part de l'activitat firal (oficines, 
10caIs i aparcaments en venda) i de les plantes fotovoltaiques així com per cobrir 
l'eventual responsabilitat civil derivada com a conseqüEmcia del 
desenvolupament de la seva activitat 

Els Pavellons Firals registra ts a l' epígraf d' inversions ÍJmnobiliaries es tan 
assegurats, tant el continent com el contingut, per Fira Internacional de Barcelona. 
No existeixen gravamens ni hipoteques en cap de les partides d'Immobilitzat 
material í d'inversi~ns immobiliaries, a excepció de les que es mencionen en la 
Nota 11. 

g) Actius 110 Afectes a l'Explotació 

La Societat no disposa a 31 de desembre de 2011 i 2010, d' actius no afectes a 
l' explotació. 

1,) Bélls Afectes a Garalltíes 
, í 

(Veure Nota 11.a.1). 

i) Compromisos de Compm Venda 

A 31 de desembre de 2011 i 2010 no hl ha compromisos de-compra venda. 
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( ) Inversions ImmobUiaries 

En els quadres que s'inclouen a continuació s'indiquen eIs moviments experimentats 
durant els exercicis 2011 i 2010 de les partides d'inversions irnmobiliaries i de les 
seves corresponents amortitzacions acumulades: 

Exercici 2011 

Cost adquisició: 

Terrenys 

Construcclons 

Construccions 

Inst. T~miques 

MaquinAria 

Altres Instal 'Iacions 

Mobiliari 

Elements de Transport 

Total cost adquisició 

Arnortització acumulada; 

Construccions 

ConstrucciC1ns 

Inst. tecniques 

MaqUlm\ria 

Altres instal-laclons 

Mobillari 

Elements de Transport 

Total Amortització 

Acumulada 

VALOR NET COMPTABLE 

Saldo 

01/01/2011 

208.635.906 

486.969.022 

357.711.981 

113.846.256 

3.982.003 

197.501 

2.692.928 

8.538.354 

695.604.928 

Saldo 

01/01/2011 

Altes 

554.420 

1.912.755 

1.277.693 

614.B81 
907 

22 

8.177 

11.075 

2.467.175 

Dotaclol1ll 

64.361.599 11.812.204 

31,539,867 5,810.935 

28.516.813 5.081.995 

1.926.898 264.858 

196.102 1.493 

947.519 265.961 

1.234,401 

64.361.600 

631.243.328 

Baixes 

o 
-390.685 

-390.685 

O 

O 

O 

O 

O 

-390.685 

Baixes 

o 
O 

O 

O 
'O 

O 

O 

Traspassos 

469.160 

89.954.082 

65.912.585 

22.989.320 

15.910 

6.668 
394.107 

635.292 

90.423.242 

Traspassos 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

90.423.242 

Saldo 

31/12/2011 

209.659.486 

578.445.174 

424.511.574 

137.450.457 

3.998.820 

204.391 

3.095.212 

9.184.720 

788.104.660 

Saldo 

31/12/2011 

76,173,804 

37.350.B02 

33.59B.B08 

2.191.756 

197,595 

1.213.480 

1.621.364 

76.173.805 

711.930,855 
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Exercici 2010 

Cost adquisici6: 

Saldo Saldo 

01/01/2010 Altes Baixes Traspassos 31/11/2010 

Terrenys 203.251.181 5.384.725 O O 208.635.906 

Consrruccions 487.098.255 456.509 -585.742 O 486.969.022 

Construccions 357.809.333 400.685 ·498.037 O 357.711.981 

Inst. Terniques 113.875.622 44.149 -73.515 O 113.846.256 

Maquinaria 3.982.003 O O O 3.982.003 

Altres Insta! 'ladons 197.501 O O O 197.501 

Mobiliari 2.692.928 O O O 2.692.928 

Elements de Transport 8.540.868 11.675 -14.190 O 8.538.353 

Total cost adquisició 690.349.436 5.841.234 -585.742 O 695.604.928 

Arnortització acumulada: I 

Saldo Saldo 

0l/01/2010 Do tacions Baixes Traspas50s 31/11/2010 

Construccions 52.920.055 11.441.545 O O 64.361.600 

Construccions 25.907.805 '5.632.062 O O 31.539.867 

Inst. tecniques 23.620.661 4.896.152 O O 28.516.813 

Maquinaria 1.662.273 264.625 O O 1.926.898 

Altres installacions 186.807 9.295 O O 196.102 

Mobiliari 686.654 260.865 O O 947.519 

Elements de Transport 855.855 378.546 O O 1.234.401 

Total Amortització 

Acumulada 
52.920.055 11.441.545 O O 64.361.600 

VALOR NET COMPT ABLE 637.429.381 -5.600.311 -585.742 O 631.243.328 

L' epígraf d'Inversions Irnmobiliaries del BaJ!l)1~ \~l>tEllCéPI ' . cipalment el cost de 
terrenys, edifids i altres construcdons que es ~~ne.~\~.r 'Si!~xplotats en regim de 
lloguer per la Fira Internacional de Barcelona. !, ','t7' ~j~:J.~ \1. 1. 
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a) Subvencions de capital 

La Societat va rebre una subvendó de capital del FEDER pel cofinan.;ament de 
determinades actuacions. EIs imports deIs actius financ;ats per aquesta subvenció 
són els segfients (Nota 14): 

Exercid 2011 Cost finan¡;at Valor Net Comptable 
del cost finam;at 

Pavellons 4-6 26.243.071 22.166.885 
Pavelló 8 28.404.107 24.954.337 
Espina central i Pavelló 1 30.786.429 27.746.653 
Terrenys 8.430.902 8.430.902 

93.864.509 83.298.777 

Exerdci 2010 Cost finant;at Valor Net Comptable 
del cost.finan.;at 

PavelIons 4-6 26.243.071 22.756.213 
Pavelló 8 28.404.107 25.581.567 
Espina central i Pavelló 1 30.786.429 28.381.987 
Terrenys 8.430.902 8.430.902 

93.864.509 85.150.669 

b) En l'exercici 2011 els ingressos derivats de rendes provinents de les inversions 
immobiliaries propietat de la Societat van ascendir a 16.978.836 euros (15.973.316 
euros a l' exercid 2010), principalment en concepte del Canon de Fira de 
Barcelona i deIs ingresaos de les plaques fotovoltaiques. Les deapeses 
d'explotació per tots els conceptes relacionats amb les mateixes van ascendir a 
5.250.580 euros (4.748.816 euros a l'exercici 2010), les dotacions a les 
arnortitzacions van ascendir a 11.812.205 euros (11.441.545 euros a l'exercici 2010) 
i les despeses financeres van ascendír a 22.079.728 euros (18.931.176 euros a 
l'exercici 1010). <1'" .~ 
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c) A 31 de desembre de 2011 i 2010 la Societat té els següents actius registrats a 
l'epígraf d'inversions immobiliélries que seran objecte de reversió: 

• Pavellons 2 i 3 amb un cost de construcció a l'exercici 2011 de 70.352.138 i 
(68,245.088 euros a l'exercici 2010) i una amortització acumulada de 
12,988.418 euros (11.973.065 euros a l'exercici 2010) construi'ts sobre uns 
terrenys pels quaIs la societat ha adquirit el dret de superficie, el quaI 
revertirél al propietari en 75 anys des de la seva concessió. 

• Pavelló 1 i edifici vestibuI amb un cost de construcció de 64.606.403 euros 
(62,685,812 euros a l'exercici 2010) i una amortització acumulada de 
4.670,265 euros (3,636,982 euros a l'exercid 2010), construYts sobre un 
terreny peI qualla SoCÍetat ha adquiriteI dret de superficie, el qua! revertid\ 
al propietari en 62 anys des de la seva concessió. 

• Parquing Amadeu Torner amb un cost de construcció de 41.614.012 euros 
(41.210.244 euros a l'exercici 2010) i una amortització acumulada de 
2.521 ,030 euros (1 ,676.599 euros a l'exercici 2010), cOJlstruils sobre un 
terreny peI qualla Societat ha adquirit el dret de superficie,'el qual revertira 
al propietari en 62 anys comptats des de la seva concessió, 

d) A 31 de desembre de 2011, existeixen inversions immobiliaries en concepte de 
construccions, instal 'lacions i maquinaria amb un cost original de 1.081.320 
euros, 2,694,059 euros i 355.609 euros respectivament que estan totalment 
amortitzats i que encara estan en ús (1.081.320 euros, 2.492.365 euros i 355.609 
euros a l' exercici 2010 respectivament). 

e) L'importque figura a la columna de traspassos de l'exercici 2011 corres pon a: 

f) 

• Traspassos de l'immobilitzat material per import de 87.722,873 euros 
(Nota 7) , 

• Traspassos d'existencies per import de 2.700,369 euros (Nota 12), 
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( Béns Uogats 

Els pagarnents i cobraments futurs previstos a 31 de desembre de 2011 í 2010 són els 
segiients: 

a) Al tancament deis exercicis 2011 i 2010 la Societat té contractat amb l' Ajuntament 
d'Hospitalet l' arrendament de tres drets de superficie ainb les següents 
condicions: 

• Terreny sobre el qual estan constru'its els Pavellons 2 i 3 del Recinte Firal de 
Barcelona, constitutt el 19 de man; de 1993, per un període de 75 anys 
comptats des de la data de concessió. El 24 de juliol de 2003 í el 7 de 
novembre de 2008 s'han signat ampliacions de la superficie d'aquest dret. 

• Terreny sobre el qual estan constru'its el Pavelló 1 i edifici vestíbul del 
Recinte Firal de Barcelona, constituYt el 9 de mar¡; de 2006, per un període 
de 62 anys comptats des de la data de la concessió. . í 

• Terreny sobre el qual esta constru'it r aparcament situat al Carrer Amadeu 
Torner, per l'ús del recinte Hral, constitui't el 9 de mar~ de 2006, per tu1 

període de 62 anys comptats des de la data de concessió. 

EIs imports a satisfer en concepte de drets de superficie per la Societlt en els 
propers exercicis s/estima de la segiient manera (en euros), considerant tll1a 
evolució de ¡'IPC del 2%: 

Exercici 2011 Exercici 2010 
Pagaments 1 any 533.371 514.836 
Pagaments 1 a 5 anys 2.242.312 2.165.166 
Pagaments superiors a 5 anys 53.009.258 52.854.064 

L'import de les quotes d'arrendament reconegudes respectivament com a despesa 
en eIs exercicis 2011 i 2010 han estat de 522.912 í 525.767 euros . 

•• ~ l~ 

b) Per una altra banda la Societat lloga el /;i~~ fÍl.~ ~ Fira Internacional de 
Barcelona per a la realització de fires i co/gfe~~g:s-;-,d~~.~6f~~¡ mb el conveni de data 
22 de juny de 2006 'que regula el canonl!t,ag:at~~í,~r"m1~ll condicions d'entrega 

)~~. """L\ !. ~ :'1. 1 

deIs diferents pavellons. ~ ,:/.( ,~,-;¡~. ; 
... _ .' a 4 ~;,. m ~ . '_l.. ! .•• r:l 11"" 

\"" ""-.,.' 

'1::' Qnhl ~ll n,,;lto r:: .. 34 
~ ~. A~illI/lI " .~'.f ;,, 
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EIs canon5 que 5' esperen cobrar de la Fira Internacional de Barcelona fins a 
l'exercici 2068 per I'expIotaci6 deIs espais fira15 56n els següents (en euros), 
considerant un increment del 3% fins l'exerdci 2031 i mantenimenl del mateix 
posteriorment: 

Cobraments J any 
Cobraments 1 a 5 anys 
Cobraments superiors a 5 anys 

Exercici 2011 
15.100.502 
70.070.117 

2.033.292.501 

Exercici 2010 
14.660.682 
63.174.870 

2.055.288.250 

La totalitat deIs arrendaments formalitzats per la Societat 56n operatius. 

(O) Actius financers 

a) ActiU5 financers a llarg termini 
, í 

En el quadre que s'indou a continuad6 s'indica la sítuació a 31 de desembre de 2011 i 
a 31 de desembre de 2010 deIs actius financers a llarg termini: 

____________ Classes . 
AcnuS FINANCERS A LLARG TERMINI 

Total 

~ ____________ 1------,------1-----:----,-------1 
Credlts, derivats i altres 

2011 2010 2011 2010 

Pr~8tec9 i partidcs a cobrar i altres 474.390 

D rivats de cobertura (Nota 11 a.3.) O 

Total 474.390 

475.058 

5.603.088 

6.078.146 

#!!'. "~~~ 
A> ,.~.~~1S lJli ; .' 

474.390 475.058 

O 5.603.088 

474.390 6.078.146 

l;' ." '(l 
Sota la categoria de Préstecs i partides~~~o1i!.~!';:l,f1. ~~ .tetat té comptabilitzats 
basicament Diposits i Fiances Constitu'iC\f~ffi b a~g~~~rmiJl?;~alorades pel seu valor 
nominal, ates que l'efecte de no actua1i~: sj6 d~::~ú~9t:d' ef~~pu no és significatiu, i 
l'import corresponent al cobrament anti 'W"t d -w:· ~~renda~~nt. 

... \ " l' "u .,.;;. .' 
\,:I~~ O:~ 1 ~. " n.. :., ~ 
~~ dI ~:td ll : r J ,; ~ ~",':l 

, OOillul\lr!,. J. 11. I !F 
. ~ ~"",,,j 
.~1~C I:<\'.o~ ·':'-;)' 
~- ~~":'J1,/ 
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b) Actius financers a curt termini 

En el quadre que s'inclou a continuació s'indica la situació a 31 de desembre de 2011 i 
a 31 de desembre de 2010 deIs actius financers a curt tennini: 

ACfIUS FINANCERS A CURTTERMJNI 

Credíts, derivals ialtres Total 

2011 2010 2011 2010 

-....... ______________ Classes 

Categories ______________ 1-------.------+------,----- --1 

Inver lons mantingudes fins el vendment 406.000 O 406.000 O 

Présl¡ es i partides il cobrar 
51.988.346 82.113.399 51.988.346 82.113.399 

0,12 EUROS J 

Total 52.394.346 82.113.399 52.394.346 82.113.399 

A la categoria de préstecs i partides a cobrar s'inelou nnwort pendent de 
cobrament per subvendons concedid~s registrat a l'epígraf d' Altres credits amb 
Administracions Públiques (Nota 17.e) 

Les imposicions a termini formalitzades amb diverses entitats de credit amb 
venciment superior a tres mesas i inferior a 1 any es c1assmquen a l'epígraf 
d'Inversions financeres a curt termini, al tres actius financers, elassificant-se a 
l' epígraf d' efectiu i altres actius líquids equivalents quan el seu venciment no és 
superior a tres mesos. 

La mi~ana de la rendibilitat de les imposicions a termini formalitzades per la 
Societat durant }'exercíci 2011, ha estat aproximadament d'un 3,3% (2,7% a 
l'exercici 2010). L'import deIs interessos meritats i no cobrats a 31 de desembre de 
2011 es de 127.975 euros (no hi han a l'exercici 2010). 

A la categoria d'Inversions mantingudes fins al venciment s'melouen els bons de la 
Generalitat de Catalunya adquirits per la Societat. 

.~y~: -. 
4- !l.~'" f!{f : . .. (¿~' lr.. · ._"., -::¡.. 

fJ§ G9 !:- .';':. t:.\·~· 
d .... ,: I~ .. , .. ~I "" . t:i ." ..... ¿ - . f''"'! '\ • ~? .. \' . i¿,l,· ¡fol.. <.lIJ. ~:. ~ ' ~\ 

f Gl ' ~ . ~'.'.J . ~ .• t;~ a , ....... r;- -, !-' .• ' 

\~ ll~b\ .\I\1 11~IiIZij r~.;:· 
.~ d'l ,'tudILIIIl r ':t¡,'! 
.,. , CD~Qullnrl~I~' .1. I F 
~ 1, 

~ "(\.<:.:7 
'1J¡>c ~\.-O .~'" 
~.:~:~~('t-.I 
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( 1) Passius Fínancers 

OOblt 

O.ri. 

a) Passius financers a llarg termini 

En el quadre que s'inclou a continuació s'indica la situació a 31 de desembre de 2011 i 
a 31 de desembre de 2010 deIs passius financers a llarg termini: 

rASSIUS I'INANC~RSA UARG íllRII'IINI 
Clas51! 

Ocu es amb enlitals de credll DeriulS I allTes 

'all!gorics 

2011 2U10 2011 20to 

J partl~., • paSar 521.325.007 500.·161.349 14.<141.611 14.67&.535 

o d. rob.r1ura (Nolan 0.3.) O O 63.004.625 32.833.063 

O O 647.303 O 

521.325.007 500.461.349 7B.093.539 47.511.598 

a,l) Deutes amb entitats de credit 

TDlal 

2011 

526.766.618 

63.1XM.62S 

,. 6-17.303 , . 

59O.41B.546 

2010 

515.139.884 

32.833.063 

U 

547.972.947 

La Societat té subscrits els següents préstecs amb entitats de credits a 31 de 
desembre de 2011 i a 31 de desembre 2010: 

Exercici 2011 

Nominal Valora ció a cosl 
amortitzat 

LlllÚt disposat 

. ~ ' .... 

• Préstec sindicat (tram A) 187.000.000 187.000.000 186,354.510 

• Préstec sindicat (tram B) 138.130.000 138.130.000 49.955.235 

• Préstec BEl (tram 1) 50.000.000 50.000.000 49.955.235 

• Préstec BEI (tram 2) 100.000.000 100.000.000 99.864.633 

• Préstec BEI (tram 3) 50.000.000 50.000.000 49.958.988 

• Préstec Participatiu 62.000.000 155,000 3.419 

587.130.000 525.285,000 436,092,020 
r" 
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Exercici 2010 

Nomina! Valoració a cost 

disposat 
amortitzat 

Llmit 

• Préstec sindicat (tram A) 187.000,000 187,000,000 186.283.892 

• Préstec sindicat (tram B) 165.000.000 115,000.000 114,415.739 

• Préstec BE! (tram 1) 50.000.000 50.000.000 49,950.155 

• Préstec BE! (tram 2) 100.000.000 100.000.000 99.850.956 

• Préstec BE! (tram 3) 50.000.000 50.000.000 49.957.188 

• Préstec Participatiu 62.000.000 155.000 3.419 

614,000.000 502.155.000 500.461.349 

, i 

Del deute pendent a 31 de desembre de 2011 amb entitats de credit, un import de 
11.404.762 euros es troba registrat en el curt termini (Nota 11.b). 

Cal esmentar que l'import comptabilitzat del deute financer de 
s' aproxima molt al seu valor raonable. 

la Societa ' 
4·~~íf\TSeb' 
ff~" ('o 
~~ ......... :-J ...;:-

Les principals característiques d'aquests préstecs es detallen a continuaCl!W ~~;"¡~'''. ~~"., 
lJ I~ ~.:) • ~ .. (} ,."':,J ...... ' , ..... , . ,,0$\ 

t"" ....... .. ,¡. • 
• La Societat t~ subscrit un préstec sindicat concedit de forma ma . qm~a~::. r:. [1 . 

per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, l'Institut Catalél de ~ <:I ce:~; ~1 ::". t!¡ 
Banc de Sabadell, S.A. i el BBVA, per un import de fins a 187.000 i"oo e~~I!;'~:";o ~l.r 
(tr A) " ,COllOU llu;/¡ , 3, .1, I ':' am . ~ 

~-q o:l5·}r 
. ~./!c r=. \..O ~ 

Durant l' exercici 2007 la Societat va signar una ampliació del préstec s in~at., ·!'l""-
per un import de fins a 165.000.000 euros, concedit de forma mancomunada 
per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, l'Institut Catala de Finances, el 
BBVA, Caja Madrid, Banco Popular i Caixa d'Estalvis de Catalunya (tram B). 
Com a garantia d'aquest préstec, hi ha un compromís de penyora del canon de 
la Fira Internacional de Barcelona, i una promesa d'hipoteca sobre els 
pavellons del Recinte Firal si el canon no cobreix la totalitat del servei del 
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deufe o si els accionistes no garanteixen l' equilíbri financer. 

A 31 de desembre de 2007, la Societat ja havia disposat de la totalitat del tram 
A del credit de 187.000.000 euros. Durant els exercicis 2009 i 2010 es van 
disposar 115.000.000 euros del tram B i a l'exercici 2011 s'han disposat 
23.130.000 d'euros més del tram B. En el mes de man; del 2011 ha finalitzat el 
període de disposició del préstec sindicat del Tram B, es¿ent l'import total 
disposat de 138.130.000 euros. 

El tipus d'interes és l'EURÍBOR a 6 mesos més 0,85 punts percentuals pel tram 
A i un diferencial de 0,70% pel tram B. 

De l'import tolal del préstec sindicat, 86.306.697 euros c:orresponen a l'lnstitut 
Catala de Finances, empresa vinculada al accionista Generalitat de Catalunya, 
deIs quals a 31 de desembre de 2011 s'ha disposa t de la totalitat. 

Quadre d'amortització a 31 de desembre de 2011 i 2010 del tram A (milions d' 
euros), calculat se~ons el metode del cost amortitzat: • ¡ 

AMORTITZACIÓ 
QUOTA DATA AMORTITZACIÓ PENDENT 

Carencia 2008 - 2011 186¡3 
1i2 2012 9 177,3 
3i4 2013 9 168,3 
5i6 2014 9 159,3 
7i8 2015 9 150,3 
9i10 2016 9 141,3 

11 i 12 2017 9 132,3 
13 i 14 2018 9 123,3 
15 i 16 2019 9 114,3 
17i 18 2020 9 105,3 

De la 19 a 34 2021-32 105,3 O 
TOTALS 186,3 

El tipus d'interes efectiu calculat pel mE!tode del cost amortitzat és de 5,607%. 

Un import de 8.904.762 euros es traba registrat en el curt termini. .-
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Quadre d'amortil:zació a 31 de desembre del 2011 del tram B (milians euros), 
calculat segons el metode del cost amortitzat: 

AMORTITZACIÓ 
QUOTA DATA AMORTlTZACIÓ PENDENT 

Carencia 2009 - 2015 137,6 
1i2 2016 8,1 129,5 
3i4 2017 8,1 121,4 
5i6 2018 8,1 113,3 
7iB 2019 B,l 105,2 
9i10 2020 8,1 97,1 

11 i 12 2021 8,1 89,0 
13 i 14 2022 8,1 80,9 
15 i 16 2023 8,1 72,8 
17 i 18 2024 8,1 , . 64,7 , 

De la 19 a42 2025~32 64,7 'O 
TOTALS 137,6 

Quadre d'arnortització a 31 de desembre del 2010 del tram B (milions euros), 
calculat segons el metode del cost amortitzat: 

QUOTA 

Carencia 
li2 
3i4 
5i6 

7i8 

9il0 
11 i 12 
13 i 14 

15 i 16 
17i 18 

De la 19 a42 
TOTALS 

DATA 

2009 - 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

2020 
2021-32 

AMORTITZACIÓ 

5,5 
5,5 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
64,9 

114,4 

AMORTITZACIÓ 
PENDENT 

71 
64,9 

O 

.". 
40 
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El opus d'interes efectiu calculat per el meto de deIs cost amortitzat és el 
2,48%. 

• La Societat també disposa d/un credit a llarg termini amb el Banc Europeu 
d'Inversions per valor de 200 milions d'euros, credit que fou aprovat al mes 
de febrer de 2004 pel Consell del BEI. Aquest credit~ avalat en la seva totalitat 
per l'Institut CataH\ de Enances, es va dividir en tres trams de 50, 100 i 50 
milions d'euros respectivament. El primer tram de 50 milions es va firmar el 
26 de mar~ de 2004 i a 31 de desembre de 2004 s'havia disposat en la seva 
totalitat. El segon tram de 100 miHons es va signar el 20 d' abril del 2005, deIs 
quais 41 milions d/euros es van disposar a l'exerdd 2005 i 59 milions d/euros a 
l' exercici 2006, quedant per tant disposat en la seva totalitat. El tercer h'am de 
50 milions d'euros es va signar el mes de octubre de 2006 deIs quals els darrers 
35 milions d'euros es van disposar a l'exercici 2009. 

Per tant a 31 de desembre de 2009 la societat ja havia disposat de la totalitat 
deIs 200 milions d' euros corresponents aIs tram 1, 2 i 3. . i 

El quadre d' amortització del primer tram del credit BE!, totahnent disposat a 31 
de desembre de 2011 i 2010 i calculat segons el metode del cost amortitzat, és el 
següent (milions d' euros): 

QUOTA 

Carencia 
1i2 
3i4 
5i6 
7iS 
9 i 10 

11 i 12 
13 i 14 
15 i 16 
17 i 18 

De la 19 a 39 

TOTALS 

DATA 

2008-2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

2021-31 

AMORTlTZACIÓ 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

27,4 

49,9 

AMORTITZACIÓ 
PENDENT 

.< 

41 
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El tipus d'interes variable és l'EURIBOR a 3 mesas + 0,13%, pe! primer tram. 

El tipus d'interes efectiu calculat pe! metode del cost amortitzat es de 5,003%. 

Un import de 2.500.000 euros es traba registrat en el curt termini. 

El quadre d'arnortització del segon tram del credit BEI totalment disposat a 31 
de desembre de 2011 i 2010 i calculat segons el metode del cost amortitzat, és 
el següent (milians d'euros): 

AMORTITZACIÓ 
QUOTA DATA AMORTITZACIÓ PENDENT 

Carencia 2008~2012 99,9 
Carencia 2013 5 94,9 

1i2 2014 5 89,9 
3i4 2015 5 84,9 
5i6 2016 5 . í 79,9 
7i8 2017 5 74,9 
9 i 10 2018 5 69,9 

11 i 12 2019 5 64,9 
13 i 14 2020 5 59,9 
15 i 16 2021 5 54,9 
17 i 18 2022 5 49,9 

De la 19 a40 2023-32 49,9 O 

TOTALS 99,9 

El tipus d'interes variable és l'EURIBOR a 3 mesos + 0,13% pel segon tramo 

El tipus d'interes efectiu calculat pel metode del cost amortitzat es de 5,006%. 
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El quadre d' amortització del tercer tram del credit BEI, totalment disposat a 31 
de desembre de 2011 i 2010 calculat segons el metode del cost amortitzat, és el 
següent (milions d' euros): 

QUOTA 

Carencia 
1--40 

TOTAL S 

DATA 

2008-2017 
2017-2038 

AMORTITZACIÓ 
AMORT1TZACIÓ '. PENDENT 

49,9 
49,9 O 
49,9 

El tipus d'interes variable es l'EURrnOR a 3 mesos + 0,13% pel tercer tramo 

El tipus d'interes efectiu calcu1at pel metode del cost amortitzates de 5,006%. 

Del 50 milions d' euros que consta el tram e del préstec BEr i ha una disposició de 15 
mllions formalitzada a tipus fixe amb un interes nominal anual del 4,37% . 

, ¡ 

• La Societat té subscrit un préstec participatiu amb l'Institut Catala de 
Finances, per un import de 62.000.000 euros, amb un termini de 34 anys i 
carencia de 24 anys. 

A 31 de desembre de 2011 i 2010, la Societat havia disposat de 155.000 
euros de l' esmentat préstec participatiu, essent la seva valora ció a cost 
amortitzat a 31 de desembre de 2011 de3.419 euros (Nota 19.a). 

a.2) Altres passius mancers a llarg termini 

L' import d' aquesta partida del balan¡; correspon al següent detall: 

a. Import pendent de satisfer a IFERCAT per la utilització durant un període de 
30 anys d'una galeria de serveis. BIs venciments s6n els segtients (euros): 

.~ 
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31 de desembre de 2011 

• Exercici 2012: 

• Exercici 2013: 
• Exercici 2014: 
• Exercici 2015: 
• Exerdd 2016 
• Exercici 2017 i següents: 

31 de desembre de 2010 

• Exerdci 2011: 

• Exercici 2012: 
• Exercici 2013; 
• Exercici 2014: 
• Exercici 2015 
• Exercici 2016 i segUents: 

11.949 

12.499 
13.074 
13.675 
14.304 

474.328 

527.880 

11.424 

11.949 
12.499 ¡ ~ 

13.074 
13.675 

488.633 

539.830 

Nº 2077145 

b. Impart pendent de pagament a Fira Internacional de Barcelona pel dret d' ús i 
explotació durant un periade de 30 anys de les plaques fotovoltaiques situades a 
les cobertes deIs pavellons 5,7,8 i Auditori i per la cessió d' altres espaís firals per 
la ubicadó d'una planta de Heating & Cooling. Els vendments són eIs següents 
(NA inelos): 

31 de desembre de 2011 

• Exercici 2012: 133.419 

148.841 
165.210 
182.576 
200.989 

13.201.114 

13.898.730 
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31 de desembre de 2010 

• Exercici 2011: 

• Exercici 2012: 
• Exercici 2013: 
• Exercici 2014: 
• Exercici 2015 
• Exercici 2016 i següents: 

561.000 

133.419 
148.841 
165.210 
182.576 

13.123.659 

14.123.705 

c. Import de les fiances rebudes per 15.000 euros a 31 de desembre de 2011 i 2010 • 

. ) 
a.3) Derivats de cobertura 

El detall del valor raonable deIs derivats de cobertura al tancament deIs exercicis 
2011 i 2010 és el següent: 

Pfl5SjUS n valor 

Exercici 2011 Cobertura de raonable amb canvis Tolal 

fluxos d'efectiu en pi'!rdue5 ¡ gtlonys 

Impart a llarg termini 63.004.625 647.303 63.651.928 
Impart a curt termini 10.552.469 323.717 10.876.206 

73.557.114 971.020 74.528.134 

Exercici 2010 

~ Actiu (Nota 10) Passiu 
I II . . ¿:;' ~~~lS (JIJ 32 833 063· mpart a arg terrruru/~~"~ _. C~~x. 5.603.088 . . . 
Impart a curt terrniniJ¡q ~r,.~~I.: . > ~ . . \ O 9.775.377 r ·"" 1i..' fu "Ir ..... .. !t-------------------¡¡i t!J ~_ ~;~r··. 'W;\~ 5.603.088 42.608.440 

«'"'" ,:; \ .. ':"'3· ",.'=================== '"' 1 • ••. • .... ,. 
1. ~~ ~' •• \ 1~ -J.;' ~ .. , .. 
~@ . ..,. ..;... t' r.... _ .. 
i.\ ""' . t- -

. ..~ üabk.th lf:~ !r~ .-::. 
\:)~t) ~. A~,m rlG i. ~'::. 
\ .• \ Cau:dbt!:. , . ,;, I l· 
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A 31 de desembre de 2010 la Societat no mantenia passius a valor raonable amb 
canvis en perdues i guanys. 

Derivats de cobertura de fluxos d'efectiu 

El percentatge del deute financer a tipus variable eobert amb qerivats es situa en 
un 100% a 31 de desembre de 2011 i 2010. La comptabilització del valor raonable 
deIs derivats de cobertura de fluxos d' efe(:tiu ha originat durant l' exercici 2011 un 
carree net a l' epígraf d' operacions de cobertura del patrimoni net de la Societat 
per import de 34.638.659,70 (13.653.711 euros a l'exercici 2010) euros registrant~se 
amb carrec a l'epigraf d'actius per impostas diferits l'import de l'efecte imposítiu 
assodat amb el límit deIs passius per ímpost diferits comptabilítzats amb el 
mateix termini de reversió. 

La Societat utilitza instruments financers derivats per eabrir els riscos als que es 
troben exposats els seus fluxas d'efectiu. En el mare d'aquestes operacions la 
Societat ha contractat determinats instruments financers de cobertura. 

'i . 

La Societat eompleix amb els requisits que es detallen a la nota 4.f) per poder 
qualificar els instruments derivats identifieats en aquest apartat com a de 
cobertura. 

En coneret, han estat designats formalment com a tals, i s/ha verifieat que la 
cobertura resulta efica~. 

L'objectiu de la contracta ció. deIs derivats per gestionar el rise de tipus d'interes 
és limitar la fluctuació en els fluxos d' efeetiu a desembarsar pels pagaments 
referenciats a tipus d'interes variable (Euribor). 

Per a la determinació del valor raonable deIs derivats de tipus d'interes la 
Societat utilitza les valoradons rebudes de les entitats financeres, llO obstant les 
eontras,ta aplicant el metode de descompte de fluxos de caixa collsiderallt una 
corba de tipus d'illteres segons condidons de mercat a la data de valoració. 

A eontinuació es detallen els derivats de.--..::§Rl3~!tuIa de fluxos d/efectiu 
formalitzats per la Societat vigents a 31 de,~ ~~~r&'~~~l1 i 2010; 

• Ell el mare del préstee sindicat, t~:{j.t~$ .. ;;J¡,\rlt. tres derivats pel 
primer tram d' aquest crectit i do~fi}l s{&.9tí~~m ~~ cobreixen el rise de 
variaci6 del tipus d'interes varil~ qfi9.1:~~~iX ~~est credít..Els tipus 

' :;" ¡¡cM.'I!) l:.~r,I:u ~: s.. 46 '2> ~~ ¡,¡"IIH l. y :.:: , 
, Cpn$ull~:rl. u. ,;. / ¡,: 

.' ., ~ .. :., .. :/ 
~t!:., c t!\"'o~,.~· 
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d'interes fixats per aquests derívats de cobertura es situen en un interval 
deI3¡617% a14,456%. 

La Societat classifica els esmentats contractes com a contrae tes de cobertura 
de fluxos d'efectiu a efectes comptables. 

L'impacte en el compte de perdues i guanys per aquestes operacions de 
cobertura de riscos durant JI exerdd 2011 ha estat un resultat negatiu per 
import de 6.590.710 euros, íntegrament amb carrec a despeses financeres 
(resultatnegatiu de 6.010.235 euros a l'exercici 2010). 

El valor raonable conjunt a 31 de desembre de 2011 deIs derivats de 
cobertura del préstec sindicat tram A i tram B es d'un import negatiu de 
48.765.945 euros (25.480.862 euros a 31 de desembre de 2010). 

• En el marc deIs préstecs concertats amb el BEI, la Societa~ té subscrits tres 
derivats financers pe1 primer tram d'aquest credit, sis pel segon tram i 
quatre pel tercer tram per cobrir el risc de variació ~e1 tipus dlinteres 
variable. BIs tipus d'interes fixats per aquests derivats de cobertura es 
situen en un interval del 2,5% al 4,360%. 

El valor raonable conjunt a 31 de desembre de 2011 deis derivats de 
cobertura deIs préstecs concertats amb el BEI és d'un import negatiu de 
25.762.189 euros (11.524.489 euros a l'exercici 2010). 

La Societat classifica els esmentats contractes com a contrae tes de cobertura 
de fluxos d' efeetiu a efectes comptables. 

L'impacte en el compte de perdues i guanys per aquestes operacions de 
cobertura de riscos durant l'exercici 2011 ha estat un resultat negatiu per 
import de 4.088.430 euros amb carree a l'epígraf de despeses financeres 
(resultatnegatiu de 5.136.882 euros a l'exercici 2010). 



Nº 2077149 

3 de desembre de 2011 

Classlfic¡¡dó 

cobertura delipu5 d'inlerés 

2,017 0,00 0,00 0,00 -4:854,507,61 

2.032 0.00 0,00 U,ao -76,55Q,41 
2,033 0.00 0.00 0.00 -lS ,q43,60 

_ ~O~ _ ",!l.QQ ____ O¡QO_ jl.QQ __ -12,61.0.2,4 
__ JQ?5 _ ___ ~oa ____ ,!!,O~ _ '1.01!.. _ ..:6.:!5!:7~ 

Totals o -10,876,206 -63,65l.928 

.-
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1 de desembre de 2010 

ClouJn<ad6 

Dbertura delipu, d'lnle," 

2.016 0,00 0,00 601.382,83 ·1.536.544,34 

2.031 0,00 0,00' 117.855.46 0,00 
2.032 .0,00 0.00 52.630,04 0,00 

o ·9.175.377 5.603.089 ·31.833.063 

Bvencfm_nl dtl/n.lttl.lnent IlnonefltC'ühllrpon IImbr ... ,dc'.n elqulII" pfnfJU IUCDUj'lÍn elrrura. If.fetltul "reell" .'.t:omplllt1.p~tr1UII' IptJlln)'ll 

Bnl,I.:elt fI .. nloc 
dl ,\,,~lhllt Y 
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. 
\ 

b) PassiUB financers a coo termini 

bol) En el quadre que s/indou a continuact6 s/indica la situacíó a 31 de desembre de '. 
2011 i de 2010 deIs passius financers a curt terminÍ: 

~ rASSIUS FINANCERS A CURTnntMMINI 

~ Ca egorlcs 

2011 2010 2011 2010 2011 20]0 

D~bll.ll artlde •• pas"' 14.288.793 2.350.571 6.476.9611 16.B72525 20.765.761 19223.096 
Oeriv.l. le 1:ubertura (Nula 11 ,a.3.' U O 10.552.'189 9.775.377 1O.552"¡B9 9.775.377 

l'iUsiu, tl 'aloJ raonablc amb l'iln\lb en O O 323.717 O renlu •• V Au~ny. INol,ll •. l.) O 323.717 
Tola! 

14.288.793 2.350.571 17.353.174 26.641.902 31.641 .967 28.998.473 

, í 

L' ~pigraf de Deutes amb entitats de credit a curt termini inclou 2.884.031 euros en concepte 
dE despeses financeres meritades i no ven~udes deIs credits i deriva!s financers vigents a 31 
dE desembre de 2011 (2.350.571 euros a 31 de desembre de 2010). 

b.2} lnformació sobre els ajornaments de pagament efectual a prove'idors. Disposició 
addicional tercera. "Deure d'infor~aci6f1 de la Lleí 15/2010, de 5 de julio!. 

Pagaments reallt:zats I pendents de pagament a data de tancament 
del balane 

2011 2010 

~f.t~ , .<;o • •• h n";; • Import % lmport . % 
Di lis del termlnl legal }.¡:~ ~ .. G" ~,..A 39.828.866 93,29 x 
Ref;ta f!1,~' ".~.~!~;;-. '~.\\ 2.865.623 6/71 x 
Te¡ al pagaments de I'exef-í¡j]l ~!( ... <~ll-U::,1 ... ;U 42.694.489 100 x 
PI'< PE (dles) de pagaments ~1~ P.~:"}\. -."Jo . r 72 x 

AJor 
tem 

~aments que a data de ta~mentr~~~p_'lSsen el !,:~ ;:. 
Inl maxlm legal 'f " ~ . ;,: r 670.448 104.933 

~ Qtbl ,~h H!~ I~;¡ :", f 
".~ ~t !,lIdlt ,,1, J :: .• ~. 

I ~ \\ ~:m$d\(.dJI ;" ~ ' 1;' 50 
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(2) Existencies 

El saldo de les existencies que figuren al balan9 de la Societat a 31 de desembre de 
2011 i de 2010 és el següent: 

Exercici 2011 

Saldo Traspas50s Saldo 
Altes Baixes 

01-01-2011 (Nota B) 31-12.-2011 

Construcdó 7.699.745 4.709 -242.377 -2.221.208 5.240.869 

Terrenys 1.780.561 O -45.140 -479.161 1.256.260 

Correcció per deterioramen t O O -19.978 O -19.978 

TOTAL 9.480.306 4.709 -307.495 -2.700.369 6.477.151 

.. 
I 

A 31 de desembre de 2011 l'import de les existencies es correspon a 3 locais, 142 
aparcaments i 8 habitatges que la Societat destina a la venda. 

La Societat ha regisírat comptablement a l' exercíci 2011 la recIassificació a ínversions 
immobíliilries de 12 habitatges i 6 aparcaments per la disposició a l'arrendament 
d'aquests. 

Les baixes de l'exercici cortesponen a la venda d'un local sihtat en una nau industrial 
i de dos aparcaments. 

Exercici 2010 

Saldo Saldo 
01-01-2010 Altes Baixes 31-12-10 

Construcció 7,~ag.~J:9 758.252 344.726 7.699.745 
Terrenys /~$'ó'!561 . ~~. O O 1.780.561 
Correcció perdeteriorament {i" I ~ __ ._~_ O i···'n' ~Á) ¿. O O O 
TOTAL L ¡:¿.~ ". ~~),6~!7.~O: . ;$-'\¡\ 758.252 344.726 9.480.306 

a~ } ~;f'~'~~ ::~I :":'~r! .. ".- , 

~~~ /_.n ... ~,tj¡ .,,, l.- ." · 1 · ~ · "" ~it~:·, , ·j.,T.\'-' _.\ .-.- ~ " .. :- . ;:.! . 1. 
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(3) Fons Propis 

A 31 de desembre de 2011 el capital social és de 267.114.086 euros, dividit i 
representat per 444.442 accions ordinaries i nominatives de 601,01 euros de valor 
nominal cadascuna d'elles, numerad es correlativament del no~bre 1 al 444.442 
ambdós indos os, totaIment subscrites i desemborsades. 

E12 de novembre de 2011 s'ha inscrit en el Registre Mercantil l'augment de capital 
subscrit íntegrament, en la quantitat de 3.039.908 euros, mitjanr;ant l' emissió, al tipus 
de la par, i posada en circuladó de 5.058 noves acdons ordinaries, nominatives, 
representades per títols de 601,01 euros de valor nominal cadascuna, numerades 
correlativament del número 439.385 al 444.442 ambdós incloses, amb els mateixos 
drets polítics i economics que les actualment en circuladó. 

En aquesta ampliado de capitall' Ajuntament de Barcelona ha adquirit 3.327 accions 
per un valor desemborsat de 1.999.560 euros i l' Area Metropolitana de Barcelona 
1.731 accions per un valor desemborsat de 1.040.348 euros. . í 

Amb data 29 de desembre de 2011l'empresa accionistal Institut Catala de Finances 
Holding, S.A.U., va vendre la seva participació íntegra de Fira2000 (86.589 accions) a 
la Generalitat de Catalunya pel seu valor nominal (52.040.855 euros) 

a) ReserVa Legal 

La reserva legal ha estat dotada de conformitat amb el Text Refós de la Llei de 
Societats de Capitat que estableix que, en tot casI una xifra igualo superior al10% 
del benefici de 11exercici es destinara a aquesta reserva fins que aquesta representi 
almenys el 20% del capital social. 

Al tancament de l' exercici 2011 i 2010 aquesta reserva no es troba completament 
constituIda. 
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b) Altres reserves 

El salqo di aquest epígraf a 31 de desembre de 2011 i 2010 es compasa de: 

2011 2010 

Reserva especial de 1líure disposició -691.650 -689.938 

Reserva adaptació Nou Pla Comptable -377.828 -377,628 

Reserva per redenominadó capital a euros 189 189 

Reserves per altres ajustos O O 

Total -1.069.289 -1.067.577 

La composició d' aquestes reserves és la segtient: 

• Reserva Especial de lliure disposició 

La Societat comptabilitza dins d' aquest epígraf les despeses d~''¡e'~ ampliadons de 
capital escripturades durant els exercicis 2011, 2010, 2009 i 2008 neres del seu efecte 
impositiu. 

Despeses Efecte 
Total 

ampliad6 capital Impositiu 

2008 -740.923 222.277 -518.646 

2009 -127.417 38.225 -89.192 

2010 , -117.285 35.185 -82.100 

2011 -2.445 733 -1.712 

Total -988.070 296.420 -691.650 

• Reserva Adaptació al N Oll Pla Comptable 
,< --=~t."" 

~-::'''., S~íS IJ. " .c 

Com a aplicació del RD. 1.514/2007 d~t~~l~ coirf~~\l?le, la Sodetat té 
comptabilitzat com a Reserva d'adaptació i~~9j~~·lt~,g~í!.~ de 377.828 euros 
corresponent a despeses d' ampliació de cap~, eM1es~fiil~iCles f~,exercicis anteriors 
al 2.008, netes del seu efecte impositiu. I· :¿: t~~,:, <;t~f' ~ r: ~ . 

.. lo ~;. 
_ O.~l.,!l, Hen!ca , (,. 
~ de Audll;¡ll~ 1 c 'l 

" ,Con1ullu !I ~ .~ •• 1, I ~ 

\. ~. .,\," , :' 
~"i O· · ~ 

' ''t, ~Cí!"" _11 
~/I:-• .;.. •• ,:"w.' 
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• Despeses d' ampliació de capital: 
• Efecte impositiu: 

-539.754 
161.926 

-377.828 

Nº 2077155 

L'import de 377.828 euros, es considera íntegrament com a reserves de lliure 
disposici6. 

• Reserva per redeuominaci6 del capital a euros 

La Societat té registrada una reserva per redenominació del capital a euros per 
import de 189 euros. 

A 31 de 'desembre de 2011 i 2010 els acclonistes de la Societat amb particlpació del 
capital subscrit són els següents: 

Acclonlstes 

CAM3RA OFICIAL DE COI'vER9INDUSTRIA I 
NAVEGA CiÓ DE BARCB.ONA (COCINB) 
AJUNTAMENT DE L'} lOSPlTA LET na 
LL08REGAT 

AREA ~OPOLrrANA DE 8ARCaONA 

AJUI'lrAMENT DE 8ARCB.ONA 

GENERA LrrAT CECA TALUNY A 

INSTTIUTCATALÁ. DE FINANCES HOLDING, 
S,A.U. 

DIPUrACIÓ DE BARCaONA 

TOTAL 

. i 

2011 2010 

12,74% 12,89% 

5,87% 5,94% 

5,87% 5,54% 

18,35% 17,81% 

51,30% 32,19% 

19,71% 

5,67% 5,93% 

100,OQ% 100,00% 
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(4) Subvencions, donadons i llegats 

En data 30 de setembre de 2004, la COnUssió Europea va aprovarel cofinam;ament 
miljan~ant fans FEDER del projecte 11 Ampliació del Recinte Firal de Barcelona" tal com 
es recull en la DECISIÓ C (2004) 3701 per un valor de 84.397;955 euros. 

Amb data 14 d' agost de 2009 la COrnlssió Europea va modificar la seva dedsió sobre 
aquest gran projecte 11 Ampliació del Recinte Firal de Barcelona", j va fixar un nou ruvell 
de participadó comunitaria de 94.265.995 euros. Finalment, amb data 27 d'Octubre de 
2010 es va rebre una correcdó, establint-se l'import final en 93.864.509 euros. 

El percentatge de cofinanc;ament aprovat és el 35 % de la despesa elegible certificada. 

IMPORT 
DATA IMPORT SUBVENCIÓ 

RECONEIXEMENT CERTIFICACIO CONCEDIDA 

OCTUBRE 2004 49.201.234 17.220.4~2. 

FEBRER2005 33.515.589 11.730.456 

SETEMBRE 2005 45.461.086 15.911.380 

MAR<;Z006 25.960.205 9.086.072 

NOVEMBRE 2006 42.257.061 14.789.971 

DESEMBRE 2007 44.741,953 15.659.684 

JUNY2009 27.047.183 9.466.514 

TOTAL 268.184.311 93.864.509 

L'import a cobrar previsiblement durant l'exercici 2012, s'ha comptabilitzat a l'epfgraf 
11 Altres credits amb les Administradons Públiques" (Nota 17.e). Les condicions per 
rebre aquesta subvenció han estat complertes per la Societat. 
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BIs moviments produ'its en l'epígraf de Subvencions, donacions i l1eg.ats durant els 
exercicis 2011 i 2010 han estat els següents; 

Exercici 2011 

Saldo a Imputació Efede Saldo a 

01/01/'2011 Baixes aresu1tats impositiu 31/12/2011 

Subvenclons FEDER 59.606.274 O -1.851.892 555.568 58.309.950 

Subv. Diputació Barcelona O O O O O 

Subv. Generalitat Catalunya 1.560 O O O 1.560 

• í 

59.607.834 O -1.851.892 . 555.568 58.311.510 

Exercici 2010 

Saldo a Imputadó Efede Saldo a 
01-01-2010 Bab,es aresultata impositiu 31-12-2010 

Subvencions PEDER 61.183.640 -401.482 -1.851.892 676.008 . 59:606.274 

Sub\". Diputacló Barcelona 517 -517 O O O 

Subv. Generalitat Catah\nya 1.560 O O O 1.560 

61.185.717 
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() Informadó mediambiental 

La Societat té instal'lat un parc fotovoltaic als seus pavellons 1-2-3-4-5-6-7 i 8. 

Durant el mes de novembre de 2011 ha entrat en funcionament la nova planta 
fotovoltaica de 1,1MW, instal'lada sobre les cobertes deIs pavellons 5 i 7. 

La Societat ha estat executant obres dins del recinte firal que albergÚen una central de 
puntes del sistema de producció de fred i calor centralitzat a l' area territorial del Barri de 
la Marina per a la produccíó d' energia eléctrica a partir de la biomassa. Els Pavellons 5 i 
7 han estat els primers edilicis de rarea en cormectar-se a aquesta xarxa. 
Amb aquestes iniciatives Fira 2000; S.A. reforc;a el seu compromís amb la generació i 
consum di energies renovables. 

La energia prodtüda per aquesta instal'Iació a més d' estalviar emissió de gasos d' efecte 
hivemacle i consolidar la imatge de respecte pel medi ambient, ~el recinte, millora 
sensiblement la solvencia del pla Enancer de la Societat. ' .. 

La planta fotovoltaica situada sobre els pavellons 1-2-3-4-5-6-7 i 8 ha suposat una 
inversió de 23.051.494 euros (18.979.504 euros a l' exercici 2010) amb una amortització 
acumulada de 2.274.454 euros al tancament de l'exercici 2011 (1.545.705 euros al 
tancament de l' exercici 2010), registrats a l' epígraf d' inversions immobiliaries. 

No existeixen contingencies relacionades amb la protecci6 del medi ambiento 

6) Provisions i contingendes 

Al tancamént de l'exercici 2011 existeixen els segtients passius contingents: 

• Procediments judicials d' ambit laboral, sent possible l' estimació favorable i 
originar Una sortida de recursos per valor de 0,9 milions d'euros. 

• Existeixen recursos en materia d'impugnació ~~u just per expropiacions 
de terrenys en l'ambit de la mOdificaci~¿~1i¡f'iJ% .. ~r a l'ampliadó del 
equipament firal en la Gran Via Pavellon¡,;~/7~~...iSl\~ .. tat recorreguts, sent 
remota l' estimació favorable als matei~f i :%'.\'~.~~:nt ~. ,as favorable una 
sortida de recursos per valor de 4,1 m'nlon5:;·:.'¡nel{r~. L . entencies actuals 
recullen'pagaments addic~onals per im~gt de~:~i~:~~' eu~ .- . 

~\l'f, ..- S S 57 . 1 Co~I ~ :h 1( 'II!~O ¿-' [ 
. ~ • .:?> ~, ,·.~dl¡" rl 1 : w' , 

~ , COlltu!la¡(" ~ . J .. I ... : 
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• Existeix un recurs en materia d'impugnació de preu just per expropiació de 
terrenys en l'ambit de la modificació del PGM per l'arnpliació del recinte firal 
Monljuic-2 sent possible la resoludó favorable a l'expropiat, originant en 
aquest cas una sortida de recursos de 4,2 milions d' euros. 

Aquests mateixo$ passius contingents existien al tancarnent de l'exercici 2010. 

Al tancament de' l' exercici la Sodeta t no rnanté registrades provisions a lIarg termini. 

. 7) Situació fiscal 

a) La condliació entre el resultat cornptable la base irnposable de l'Irnpost sobre 
Societats per l' exercici 2011 és corn segueix: 

Corque de Perniles i Olmrys 

Aumtnu Disminuclons Nct 

Sitldu de IngTCSos I o.~pescs ·15.116.301,61 

lu!]oSI sobn: ¡ocielols 4 .898.88),58 

Dirc~ncios I'cmurrents 0,00 0,00 

Dlfell!ncies T~TlIIÍC$ 
A.m origen en 1'.>I!n:ici 
AntJ origen en clII!!\!icillll1leriors 0,00 0,00 

Base Irfllosable previo 0,00 0,00 .20,615.185,19 

Ingresos í despcses din:CIUII\!1I1 
irmulublcs ul rulnrllmi Ncl 

Aum""!! Ílbmlnuclunl .' ·Nel Toll1l 

2.444,75 -1.444,75 

·15.716.301.61 

-4.898.88],58 

-2444;75 

0.00 
O,IJO 

L444,7~ -2.444,75 ·20617.629.94 

." 
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b) Detall de la despesa o ingrés (negatiu) per Impost de Societats : 

Euros 

2011 2010 

. 
Impost corrent: 
Per operacions continuades -4.898.884 1.741.236 
Por operacions interrompudes 
Impost difcrit: 
Por operacions continuades 
Por operacions interrompudes 

Totlll despesa per impost -4.898.884 1.741.236 

L'ingrés per impost de Societats de l'exercici 2,011 correspon al credit fiscal activat ares 
que la Societat generara beneficis fiscals suficients per poder fer-los efectius . . ; 
e) Actius per impost diferit: 

El detall del saldo d' aquest compte en els exercicis 2011 i 2010 es el següent : 

Euros 

2011 2010 

Efecte impositiu cobertures 7.537.513 7.305.339 

Credit fiscal per bases impasables negatives 10.000.219 5.100.600 

Totnl uctius per impost diferit 17.537.732 12.405.939 

BIs actius per impost diferit han estat registrats a 1/c(r!€t({¡i¡1~¡b:\~an~ amb el límit deIs 
passius per impost diferits comptabilitzats amb e~lf~ii~ J:er~\ble reversió. Zj ~lfi:V'" m~ IIr , ·'~ .. ·l l J h ,¡ ~ ,~ " ,( 

f.l ~ ;...0-'" ~ u"" • 
.... ~,, -" I 

~
:} ... , ,,..; , '{ ,,r ' ~ 
q i!2 ' ." '" ~ .!li""" "'\ ~ . 11' .. _ 4.·""",' ". I i 
~ ;:: ;t . ~ 

~1~ / t_ 59 ~\ ~ Dnb/;¡eh it~r. la Po' . 
;;..1 d. J~~dl¡"rl, 1 •... ~. 

, i \ Conaul'¡::k , 3. ,t I t~ 
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.. ~ Il~ 1 r .. ... 
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A continuaci6 es detallen les bases imposables negatives pendents de compensar a 31 de 
desembre de 2011 i el credits fiscals activats: 

Any Aplicables lrnport pendent Import 'pendenl BilSCS que originen el Bases d'actiu5 per impostos 
d'origen finsa d'aplicar 01-01-11 d'aplicar 31-12-11 Crédlt Fiscal actlvat diferits no c:omptabililZnts 

2004 2022 559.435 559.435 559.435 

2006 2024 1.244.181 1.244.181 1,244,181 

2007 2025. 224,598 224.598 214,598 

2008 2026 16.681,710 16.681.710 16,681,710 

2009 2027 12.999,764 12,999.764 10.920,354 2.079.410 

2010 2028. 17,202.314 17.202.314 1,851,892 15,350.422-

2011 2029 O 20.617,630 1,851,892 18.765,738 

Total 4B.912,1l02 69.529.632 33.334.062 36.195.570 

Segons preve u el R.O.L. 9/2011 de 19 d'agbst, amb efectes peIs perlades impasitius 
que s'inicien a partir de 1'1 de gener de 2012, les bases imposables negatives que 
hagin estat objecte de liquidació podran ser compensades amb rendes positives deIs 
períodes impositius que finalitzin dins deIs lB anys immediats i successius. Aquest 
termini també s' aplicara a les bases imposables negatives que rom~guessin pendents 
de compensar a l'inici del primer període impositiu que hagués comem;at a partir de 
1'1 de gener del 2012. 

d) Deduccions pendents d'aplicar: 

Addicionalment,la Societat no ha registrat al balan¡; de situaci6 adjunt determinats 
actius per impost diferit per deduccions pendents d'aplicar, per considerar que la 
seva compensació futura no compleix amb els requisits de probabilitat previstos a 
la norma comptable. 

Any Aplicables 

d'origen finsa Import 
2007 2017 666 
2008 2018 1.099.119 
2009 1029 1.234 

2010 2020 465 

Total 1.101.484 

~. 
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e) La composició deIs saldos an'lb lés Administracions Públiques és la següent 

Saldos creditors 

2011 2010 
, 

lmpostSobre el Valor Afegit 94.944 O 

lmpostRenta Persones Fisiques 58.266 47.104 

Cotilzacions Socials 22.374 30.770 

Totals 175.584 '77.874 

• i 

Saldos deutors 

2011 2010 

Impostsobreel Valor Afegit 192.965 1.234.689 

Suhvendons Concedides (Nota 14) 13.527.175 14.778.348 

lmpostsobre el Valor Afegitsuportaten 118.033 1.546.25.8 
certificaciones d'obra no dedulbles 

Totals 13.838.173 17.559.295 

L'epígraf l. V.A. suportat certiftcacions d'obra na deduibles, reculll'I.V.A. corresponent a 
aquelles certificacions que a 31 de desembre no han e~;.~~des al contractista, i 
que, per tant, té la consideració d'LV.A. transi tOria e~'ij cdj9-~~le a tancament de 
1, • . '" o .. ~~ 

exerClCl. ~'!:''i' A;ttí7 \;.:;¡,~ 
~ (;.~:;;",.!L:.."f' "" .\ 

$j ·'i~(kX .. " ~ ¡)~ 
~ '~~l •• ~#:.. ~\ " 

': 'M J,.ti'''' '''! . 1'" 
• S'J "i:.::... ' •. ! -". r:! l" 

.~~ ~ :" '.~'" ~~¡:; 
: ~ Or.~hc~~ H:~I~: i:J ... 
',;::.. ~~ 1.,,~Il . rl. y .':.,'I¿ 

, ODn~ull~;1 \, l,~. I j/i " 
~-

":-~-9 ~.:,':, ... 
.. ::.. l\,C~ \..O ,," 
~'jl:s:;:f.' 

61 



Nº 2077163 

f) L'epígraf d'acüus per Impost corrent indou les retencions a compte del I'Impost 
sobre Societats deIs exercicis 2011 i 2010. 

g) Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores 

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no poden 
considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per.1es autoritats fiscals 
o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys, estant en aquests 
moments tots els impostas que no han prescrit oberts a inspecció fiscal. 

Com a conseqüencia, entre d'altres, de les diferents possibles interpretacions de la 
legislació fiscal, podrien sorgir passius addicionals com resultat d'una inspecció. EIs 
Administradors consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no afectarien 
de manera significativa els Comptes Anuals. 

, ¡ 

h) Impostas diferits 

El detall del saldo de l' epígraf Passius per impost diferit a 31 de desembre de 2011 i a 31 
de desembre 2010 és el següent: 

Euros 
2011 2010 

Efecte impositiu subvenci6 de capital 24.988.828 25.544.395 
Efecte impositiu cohertures O 1.680.927 

Total passius per impost diferit 24.988.828 27.225.322 

.' 
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(8) Ingressos i Despeses 

Desglossament de les partides significatives del compte de perdues i guanys adjunt: 

a) Dístribució de l'Import Net de la Xifra de Negocis i d'altres ingressos 
d' explota ció. 

2011 2010 
Prestació de Serveis 15.244.168 14.692.317 
Vendes d'Energía 2.096.089 1.697.431 
Vendes d'habitatges 445.000 398.200 
Altres ingressos 14.729 286.253 
Tolal 17.799.986 17.074.201 

En l'epígraf "Prestació de Serveis" inclou principahnent: 

• El canon obtingut de Fira Internacional de BarceIQ1}a, per import de 
14.660.682 euros, acordat en el conveni de 22 de juny de 2006. 

• Ingressos pel lloguer de places d'aparcament, habitatges i locals de 86.713 
euros. 

• Ingressos obtinguts pe! conveni de col'laboradO amb l'Hospital de Sant Pau 
per 231.060 euros. 

• Ingressos obtinguts pel conveni de c:ol'Iaboració amb Barcelona Activa per 
104.301 d' euros. 

• Ingressos obtinguts per la cessió di espais firals per la ubicació d'una planta 
de Heating & Cooling per 135.352 d' euros. 

Tates les operacions de venda i prestació de serveis s/han realitzat dins el 
mercat geogran.c de Catalunya. 
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l' 

b) Despeses de Personal 

El detall de les despeses de personal deis exercids 2011 i 2010 és el següent 

2011 2010 

Sous i Salaris i Assimilats 1.453.707 1.475.673 

lndemnitzacions 88.306 . 
Cotització a la SeguretatSocial 273.465 309.544 

Altres Despeses Socials 19.140 34.795 

Total 1.834.618 1.820.012 

De la totalitat de les despeses de personal de l'exerdci 2011, la Societat ha aetivat un 
import de 1.543.206 euros (1.512.734 euros en 2010) amb canee a eomptes 
d'immobilit:zat material i abonament a l' epígraf del compte de perdues i guanys 
Treballs efectwlts per ['empresa pe,. a ['immobilitzat. 'í . 

c) Despeses financeres 

Les despeses financeres deIs, exercicis 2011 i 2010 eorresponen basicament als 
interessos meritats dels préstecs formalit:zats amb entitats financeres descrits a la 
Nota n.a) en els quals s'inclou tUl import de 10.679.140 euros corresponent a 
despesa financera de derivats de cobertura de fluxos d'efectiu (11.147.117 euros a 
l'exercici 2010). 

19) Operacions i saldos amb parts vinculades: 



Ajuntament de Barcelona (1) 

Despesa IBI, Taxes, drets de superficie i 
altres 

Ajuntament de l'Hospitalet (1) 

Despesa lBI, Taxes, drets de superffcie i 
altres 

Nº 2077166 

2011 2010 

2.432.135 546.683 
2.432135 546.683 

2.301.991 2.538.520 
2.301.991 2.538.520 

(1) Ine/oll Impost sobre COlIstmcciol1s ¡obres i tlicellcies d'obres rcgistmdcs amb ctiITee f/ 
COl1sll1IcciollS en Curso L'any 2011 Ine/oll I'imporl correspolltml al Cr'moll de l'Ajlmtmllcnl 
d'Hospilald el qual, tol i no IlIIvel' es 1111 ¡lIehlml en ('excreid, /la estlll prol1isiollllt. 

Tanmateix, -a l'exercici 2011 s'han registrat unes despeses pei.ln.,:als amb l'Institut 
Catala 'de Finances, per valor de 1.013.889 euros (1.013.889 euros a l' exercici 2010), 
que és una societatvinculada a l'accionista Generalitat de Catalunya. 

S'han realitzat disposicions deIs préstecs sindicats on hi participa l'Institut Catala de 
Finances (Nota 11 a) 

Addicionalment la Societat ha adquirit bons de la Generalitat de Catalunya per 
import de 406.000 euros ' 

No lú ha saldos pendenlJ:; de cobrament i de pagarnent a 31 de desembre 2011 i a 31 
de desembre 2010 amb parts vinculades amb excepdó deIs préstecs disposats amb 
l'Institut Catalft de Finances. 

b) Retribuciotls als membres del COllsell d'Admülistració i a l'alta direcció 
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2011 2010 

I ConselI d'administraci6 19.878 37.969 

No existeixen obligacions contIactades en materia de pensions, i assegurances de 
vida respecte antics ni actuaIs AdministIadors. 

Tampoc s'han efectuat bestretes ni s'han concedit préstecs als Ad~stIadors. 

La remuneració total corresponent al personal d'alta direcció, entenent com a alta 
direcció el director general, i director d'infl'aestructures, ha estat la següent: 

2011 2010 
Sous I Altres conccptes Sous I Altres conccptes 

I Alta Direcció 243.815 1 - 267.793 I -
• i 

L' any 2011 s'ha considerat els Directius amb contractes d' alta Direcció. S'ha refet el 
quadre de l'any 2010 per facilitar la seva comparabilitat. 

No existeixen obligaclons conlractuals en materia de pensions i assegurances 
efectuat respecte al personal d'alta direcció. Tampoc s/han efectuat bestretes ni s'han 
concedit préstecs al personal d' alta direcció. 

e) IlIfonnació eu rel,ació amb situaciolls de conflicte d'iuteressos pe1' part deIs 
membres del COlIsell d'AdmíuístraCió .~ _~ . '. 

~, \.lj\;.t.lt:; D:.Y • 
Segons ínformació facilitada a la Societat p"~~CQf.l~@.,ef~;j:Ne durant l'exercici 
ocupaven, carre~s .en el. ~onsell di Adm1nistra~~1ie. ~~~~~~t/~~ deIs membres. del 
Consell d AdrrurustraclO de FIRA 2000, S.A. m,.les perSóI:\e,~ vi:ü%:Ulades als matelxOS 
segons s'estableix l'articIe 229.2 del Text Ref(i~~e la· t.l~}:Q~So('~t. t:s de CíJ,pital han 

' ~ .. ~ ~ . . r..,. , r." 
4 ~ ub ,,' lln oa 1;;:, " 66 
•• :\.~ ~l :~~H1E:ll: y "4;.',,: 
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. 

mantingut participacions dire des o indirectes en el capital de societats amb el 
ri genere d'activitat que constitueix l'objecte social de mateix, anaIeg o complementa 

la Societat. 

Addicionalment i d' acord amb el que s' estableix a l' arliele 229.1 del Text Refós de la 
ap administrador ha comunicat qu,alsevol situació de 
que pogués tenir amb l'interes de la Sodetat, amb 
Tomas que es President de les societats Proeixample, 

1, Foment Ciutat Vella i 22@Barcelona. 

Dei de Societats de Capital, c 
conflicte, directe o indirecte, 
excepció del Sr. Antoni Vives i 
Pla Nou barris, Agencia Canne 

~ ~O) Altra Informació 

a) Ocupació al 31.12.11 i 31.12.10 per Categories Professiouals i sexes 

• í 

2011 2010 

Categorles Home Dona Home Dona 
Personal Directiu 2 O 2 O 

Wecnics i professionals no administratius 6 6 9 7 

Irecnics I professionals admlnistratius 2 6 6 14 

Total 10 12 17 ,,f~~"~ .' . r.-"'~ i' 
.~~ \U 

b) Ocupació mitja de 2011i 2010 detallat per categories i sexes 

2011 
! ,Ccü~t\Il!J¡[:l, 3. ~\{~ u> I:""n .• > • 

2010 t. 
Categories Home Dona Home ·· .. i]~ifl¡p~'¡...P Q -'o •• ,.. 

Personal Dlrectiu 2,00 0,00 2,00 0,00 

ecnics I professionals no adminlstratius 7,14 6,48 8,50 7,15 

ecnlcs I professlonals administratlus 2,09 6,86 3,32 9,65 

Total 11,22 13,34 13,82 16,80 
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La Societat té 16 Consellers deIs quaIs 14 són homes i 2 dones. 

e) Remlll1eradó Auditors 

Durant e1s exercids 2011 i 2010, els honorarls relatius als serveis d' auditorla de 
comptes i a altres serveis prestats per l'auditor de la Societat Q per una empresa 
vinculada a l'aurutor per control, propietat comú o gestió han estat els següents (en 
euros): 

Exerclci 2011 

Serveis prestals per ¡'auditor de 
Descrlpció comptes i per empreses 

vinculades 
Serveis d'auditoria 33.430 .. 
Altres serveis de verilicadó -
Total serveis d'auditoria i relacionats 33.430 
Serveis d'assessorament fiscal -
Altres serveis -
Total serveis professionals -

Exerclci 2010 

:~ 
Serveis prestats per l'auditor de 

, 
Descripció comptes i per empreses 

vinculades 
Serveis d'auditoria 32.615 
Al tres serveis de verificació -
Total serveis d'auditoria i relacionats 32.615 
Serveis d'assessorament fiscal -
Alttes serveis -
Total serveis professionals - .-

68 



I ~ ,12 EURoa l 

Nº 2077170 

( 1) Compromisos amb Tercers 

BIs Admlnistradors de la Societat consideren que no hi ha a 31 de ~esembre de 2011 i 
2010 compromisos ni acords amb terceres parts que puguin generar passius addicíonals 
als registrats als presents comptes. 

() Esdeveniments Significatius al Tancament 

No ha tingut lloc cap fet relIevant amb posterioritat al tancament de llexerdci, que 
pogués afectar significativament a la imatge fidel del patrimoni de la Societat a 31 de 
desembre de 2011. 

, ; 

() Garannes 

La Societat no ha presentat cap garantia a tercers a excepció de les mencionades en 
aquesta memoria. 

." 
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l . 

Corn a membres del Consell d' Adrninistració de Fira 2000, S.A., acrediten rniljan<;ant 
signatura en aquesta pagina, el balan~, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis 
en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria de l'exercici acabat a 31 de 
desembre de 2011 que s(inclouen en les pagines 1 a 70. Aquests Comptes Anuals han 

"l~::P~~d'Ad .. ~enda~27dernM~r_' __ _ 
D. Jasep L1uís 80"et i Ferrer D. Albert Carreras de Odr..i\EQrn 
President Vocal 

D~;Cdm. J:ti'~~ 
Vocal r r ~ 
~~ L-ü.:~~ 

osep Maria Recascns ¡Soriano n. Nuria Mari" i Martinez 
Vocal Voc I 

on ti intoré 

D. Enrique Lacalle ¡Col! 
Vocal 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXEROCI 2011 
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INFORME DE GESTIÓ 2011 

n compliment de la vigent normativa mercantil, els Administradors de la Societat FIR!\ 
000, S.A. formulen el present informe referit a l'exercici economic acabat el 31 de desembre 

-011 el contingut del quaI segueix les indicacions de l'article 262 del Text ~efós de la Llei de 
odetats de Capital 

A) El projecte: Recinte Fira de Barcelona~Gran Via 

ira 2000 és la 50cietat responsable del finam;ament i construcdó del nou Recinte Fira de 
arce lona Gran Via. Situat entre eIs municipis de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat i a 

a distancia de 2,5 Km de l'actual Recinte Firal de Monljulc el projecte global permet 
¡spasar d'un superfícíe total construYda de 243.000 m2 d'exposició i més de 5.000 places 
'aparcament, convertint-se en un deIs Recintes Firals més grans d'Europa, aíxí com el més 
vantguardista en innovació tecnológica i de serveis. 

l Recinte consta de vuit pavellons d'exposició, un Auditori, l'Edifici Corporatiu, I'Edifici 
eshoulo porta d'accés principal al recinte des de l'Hospitalet de Llobregat, que a més és 

1 inid i el final de l' espina central que comunica tots eIs pavellons i arriba a l' altra porta 
rlndpal des de Barcelona, al costat del passeig de la Zona Franca. El projecte inclou també 

1 construcció de dues torres, situades a la pla~a d'Europa de l'Hospitalet. 

issenyat per l'arquitecte japones Toyo Ito, el projecte es caracteritza pel respecte al medi 
mbient¡ amb formes organiques que recarden formes que es poden trobar en la natura, amb 

J proximitat de l'aigua, la llum natural, una acurada il 'luminació deIs espais interiors i una 
rganització funcional i de faeíl accés. 

n factor clau per realitzar el projecte ha estat la localització urbana del nou recinte. Aquesta 
bicació, que comptara amb les noves línies de metro 9 i 2, permet la integració del recinte a 

1 ciutat, fadlitant l'accés a les fires que s'organitzen a la ciutat i per tant, afavorint el nombre 
t tal de visitants. ID haura connexió directe del metro amb !'aeroport, ja que es disposara de 

:1'Vei d'embarcament directe des del mateix recinte. Tata aquesta xarxa de comunicaeíons 
ha completat amb la instal'laeíó d'un helipórt al mateix Recinte FÍ!~ 

·1!o-:f:.·'~S .... . 
. .;~:: ~~Sú C~·· 

es de fa més de cent anys, Barcelona i la seva Fira ha estat,p.1l,Il! de trolf~. ~ de la indústria 
atalana, impulsant i millorant el teixit comercial. Amb aqud~fá ¡;t~~~~ó, ~ \~ de Barcelona 
s consolida com a motor de l'econornia catalana, ~~~hnU:í.Ü;iai;f!.de t~~1 plataformes 

iJ~' ... .. -",. ~I 
i temacionals d' activitat económica de rarea de Barcelona liª'e totª '~~"mÁuny~1 ~ 

~
¡:~ ::., .... FZ' 
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B) Aspectes Societaris 

;114 de Febrer de 2003 es va formalitzar un acord de finam;ament entre tots els accionistes 
e Fira 2000 que ha permes afrontar la segona fase d'inversions. Aquesta segona fase va 
. alitzar el mar<; del 2007 amb un estalvi del 5% respecte el pressupost . previst, un 
scurc;ament en el termini d'execució de la obra d'un any i l'execució <;le noves obres no 
revistes inicialment, com són per exemple la urbanització deIs entorns del pavelló 1 i 
estibul, l'heliport o els túnels de connexió amb el metro. 

1 juliol de 2006 es va signar un nou Conveni que ha servit per afrontar la tercera i última 
'e d'inversions del Projecte d' Ampüació del Recinte Firal de Gran Via, 

rn aquest Conveni Institucional cal destacar l'important esfor~ de ]/administració pública, 
ue va comprometre aportacions per més de 140.000.DOO€ fins a l'any 2011, així com la 

i cotporació d'un nou accionista públic com és la Diputació de Barcelona. 

al' i com estava previst en el Conveni de Julio! del 2006, els accionistes van signar un nou 
onveni de col'laboració l'any 2.010 pel qualles entitats subscriptores acor.d~n les aportacions 
e capital a realitzar pel període 2011-2016 que sumen un import de 121.039.808 e, es van 
omprometre a signar un nou conveni I'any 2.015 per determinar les aportacions de capital a 
fectuar durant el quinquenni 2017-2021 i es va aprovar un Pla Financer on es reconeix la 
iIlora substancial d'aquest nou Pla per causa de la gestió realitzada i per la manera com 

'han executat eIs projectes. 

n concret, l'import de les aportacions de capital realitzades durant l'any 2011 han estat: 

• Ajuntament de Barcelona ha subscriti desemborsat 1.999.560 euros. 

• L' Area Metropolitana de Barcelona ha subscrit i desemborsat 1.040.348 euros. 

ins l' any 2011 incIós s'han completat tates les aportacions previstes tal i com recull 
1 esmentat Conveni. 

j mb data 29 de desembre de 2011l'Institut Catala de Finances va vendre la seva participació 
tegra de Fira2000 a la Generalitat de Catalunya. ~r.1S ro' 

I ~ ('o". 
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C) Finan'rament 

urant 1'any 2003 es va formalitzar un credit sindicat amb l'Institut Catala de Finances, la 
aixa i el Banc de Sabadell per valor de 167.000.000 euros. Aquest crMit es va poder signar 
el conveni subscrit entre Fira 2000 i Fira internacional de Barcelona, mitjan¡;ant el qual Fira 
000 construeix els pavellons firals i Fira de Barcelona es compromet a s,atisfer uns dmons 
er la utilització. Aquests cimons són la base per al finane;ament deIs credits. 

'1 30 de setembre de 2004, la Comissió Europea va aprovar el cofinane;ament de 84.397.955 
uros, mi~an~ant els fons FEDER, per al projede d' ampliació del Rednte Firal de Barcelona. 
mb data 14 d'agost de 2009 la Comissió Europea va modificar la seva decisió sobre aquest 
an projecte " Ampliació del Recinte Firal de Barcelona", f va fixar un nou nivelI de 

articipació comunitaria de 94.265.995 euros. Un 35% del total del cost subvencionable. 

L1 mes febrer del 2.004, el Bane Europeu d'Inversions (BE!) va aprovar un credit de 
00.000.000 d'euros amb un aval de l'Institut Catala de Finances. 
ot i que l' operació es va aprovar íntegrament, es van establir tres trams per a la disposició 
el credit, el primer deis quals es va signar e126 de mar e; de 2004 per un import de 50.000.000 
J euros i el segon es va signar el 20 d' abril de 2005 per valor de 100.000.0'00 milions d' euros. 
I tercer tram, signat el 6 d' octubre de 2006 i per 50,000.000 milions d' euros s'ha disposat 
mbé en la seva tolalitat. 

·1 mare; del 2007 es va signar amb l'IeF, la concessió d'un préstec participatiu a Fira 2000 de 
2.000.000 d'euros amb carencia d'amortització de 24 anys. 

'n paral'lel es va signar un credit sindicat amb la participació de l'lnstitut Catala de 
inances, La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Caja Madrid, Banco Bilbao Vizcaya 
rgentaria (BBVA), Banco Popular i la Caixa d/Estalvis de Catalunya per import inicial de 

65.000.000 d' euros deIs quals s/han disposat 138.130.000 euros, una vegada ha finalitzat el 
rmini, de disposició del crMit. 

aral'lelarnent a la principal font d'ingressos prevista en el Project Finance Fira 2000 ha 
ealitzat altres inversions que han permes la diversificació de la seva font d'ingressos. En 
quest sentil, sobre les cobertes deIs Pavel10ns s'ha instal'lat una plan tovoltaica (una de 

] s més gran s d'Europa sobre coberta), la producció de la qual és )!. ~dro él7! ":Jlrxa electrica 
er la seva comercialització. .j~~ ~._ (''?~'' ' . 

.. ;.~~ ~!~lr:~ ;Aa~ • 
' •• ';,; '-",7~r, f.'Io · :\ p .. 

er altre banda, i degut a la seva experiencia en la contracg.~ió iir:S~14ilen "a' obres de t f.¡, j .,)-Jp-:, r' jo F. 
aracter públic, Fira 2000 ha estat seleccionada per gestionarf4IJ~,m~~J)~~i~t'tes ~~i'Plarge de 

I ambit de Pira Gran Vía. ~I '.;.:. - .- ~El,... 
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,n conjunt i per l'any 2011 aqüests ingressos, no previstos en els inicis de la companyia, han 
portat més del 15 % de la facturadó total de l' exerdd 

O) Seguiment del Projecte 

1 .' any 2011 s'han acabat i entregat els PavelIons 5 i 7 amb la seva urbanització, el nexe entre 
Is pavellons 3 i 5, les sales de conferencies i la modificaci6 de l' espina central. La data de 

f' alitzad6 d' aquestes óbres venia determinada per la celebradó del ITMA , l' exposició 
. temacional dé maquinaria industrial textil més important del món, per la qua! s'havien 
ompromes les mateixes. 

E) Evolució de les obres 
• i 

. TATDELESOBRESENCURSA31/12/2011: 

1 'Auditori sera un deIs edificis més emblematics del Recinte. E,stara connectat, per sota del 
arrer Urani, arrib la planta baixa del Pave1l6 8. Actualment, en l'edifici Auditori s/ha 
ealitzat la fonamentació que inclou la licitadó realitzada l'any 2011 d'un fOljat polivalent 
e la planta -2.5 i que sera adjudicat en el primer trimestre de l' any 2012. 

tres obres i edificis adjacents 

aral 'lelament s'estan finalitzant altres obres de , senyalitzacions, , reformes dels pavellons 
ntics i urbanitzacions pendents. 

F) Seguiment economic 1;.r\~~~1S OR (a 
o/'t; . ~. 

1 ' evolució del resultat economic de Fira2000 fins a la d't;tlh~~l~t ~ 01' que les 
revisions contemplades tant en el Pl'oject Finance inicial coqj';.jn l~~b . ';:lorfW, visions del 

f""I •• \tf 40400111,.._ r:!:v 
I ateix aprovades en els corresponents Convenis d' AccioIl¡~S. ttl)s:f~~dbncs¡;;:: e;3~ perdues 

~ ,~ , . .o. . 

~
..:. Un"l, d~ T!::¡i~: ¿'l i! 

. ,~ ~~ .~u~lt~ rl~ r .:. :i~ 
~ , CCI:t~lI!lrr- •• i.~. I ~~f 

().l -:.,.r:~ . 

~"'1", ,.. .. ..... . 
lo .... :.- ~ ., ::.-:.::'""r: ... ..... 
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. 11.12 EUROS ¡ 

Nº 2077177 

rnegis trades son inferiors a les previstes i asseguren per tant el compliment de les 
xpectatives inidaIs en quant a costos i necessitats de capital 

G) Activitats en investigaci6 i des.envolupament 

a Societat no ha realitzat activitats propiament dites de investigació i desenvolupament. 

H) Esdeveniments significatius posteriors al tancament 

o han succe'it esdeveniments significatius per la Societat amb posterioritat a la data de 
cament deIs estats financers i fins a la data d'aquest informe. 

I~ Adquisició d'accions propies 

o s'ha produ'it cap mena de transacció amb accions propies. • ¡ 

1) Utilització d'instruments financers 

' ls únics instruments financers contractats per la Societat corresponen als descríts a la data 
1.a.3. de la memoria adjunta. 
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Nº 2077178 

om a membres del Consel¡' di Administració de Fira 2000, S.A. acrediten mítjan<;ant 
s gnatul'a en aquesta pagina l'ínforme de gestió que s'inc1ou a les pagines 72 a 77. Aquest 

orme de gesti6 ha estat formulat pe! Consell di dministraci6 en data 27 de mar¡; de 2012. 

D. Joseo L1uls Bone! i Ferrer 

P"';d~1 

D. Josep RruT16n Sonroma i Celmll 

~ ,~ (::::::k 
t _ r'-

, < 

/.'1) '2, ". .Lt:\. 

D . .s'~n i a· Recasen I Alsina 
)/péal 
;~ 

-D. Salvador Esteve Figueras 
VofJ1 

D. Albert Carreras de Odriozola 
Vocal 

~~--=;;>,kÍ· twUa( 
D. Josep Maria Cullell i Nadal 

L 
;--, ......... e-"e-ca-""' I SOnMO D. N"ri~ 

\local 

¡ColI 

Go.bl l', ltt T! '1:1I~o ::::~ 
ÓI .\udllHb 1 ,'".ir 

" .. CDn~ullorl; , ~ •. \. I .:. 77 
~ -~\:. :. 

. ..:'!.It.c'': 0.:.::' 
'.c.4f~,,:,.~~, 



Nº 2077179 

f ' 

Diligencia que aixeca el secretari del Consel! d'Administració de FIRA 2000 
S.A. per fer constar que tots els membres del Cpnsell d'Administració de la 
Societat han aprovat la Memoria i l'lnforme de Gestió deis comptes anuals 
de I'exercici tancat el 31 de desembre de 2011 que consten impresos en els 
tulls de paper timbrat de 1''''lustre CoHegi d'AdvQ(~at5 de Barcelona, amb 
numeració correlativa, núms. 2077101 al 2077178, ambdós inclosos, 
signant tots el Consellers els tulls 2077171 i 2077178 en prova de 
conformitéit. 

Vist~i-plau 
El president del 
Consel! d'Admlnistraci6 
Sr. Josep Lluis Bonet i Ferrer 

Barcelona, 27 de marg de 2012 

El secretari del 
Consell d'Administració 
Sr. Ignacio Toda i Jiménez 

'. 



SOCIEDAD 

MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE 
INFORMACiÓN MEDIOAMBIENTAL 

NI. 
FlRA 2000, S.A. A60272705 

DOMICILIO SOCIAL 

CI DOLORS ALEU, 19~21 

MUNICIPIO 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
PROVINCIA 

BARCELONA 
EJERCICIO 

2011, 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna 
partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo 
a las indicac.tones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 
1514/2007, de 16 de Noviembre). 

D 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales sj existen partidas 
de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de 
acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

FlAMts y NoreRf~ D7lOS A~MINISTAAOORES 
W lA,t.l;\ ~) '/I1Il.,~t... 

D JllSep Uíils none! i r:r:rrcr D. Alben Camó Hcm(¡ndOl 
Presidenl Vucol 

c:=----....,<---
D, Enrique Locnlle ¡eDil 

Vocal 

, i 

D, Josen Ramón Sonramü i Cclmp 
Vacol 

1M 
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SOCIEDAD 
FIRA 2000, S A, 

DOMICILIO SOCIAl. 

el DOLORS ALEU, 19-21 

MUNICIPIO 

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
PROVINCIA 
BARCELONA 

NIF 
A60272705 

'gJERCICIO 
201'1 

" La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre accIones I participaciones propias 
(Nota: En este C II'JO es s!Jflclente Ji! presentación única de esta hoja MI • 

Saldo el cierre del ejerCicio precedenla: 

Siros denad3 ~a 

Fecha 

Ir/Ji -

I'¿// 

Calceplo 
(1) 

\ / / '" 

Fecha de acuerdo 
da junta general 

N.· da acciones 
o participaciones 

111" ,-., , N 
1~V1 Al /lJ ) 
j~J!VV I 

Acclones/parUcipaciones 

Acclan~s/parUclpaciona5 

Nominal CapilBl soc:l~1 
Porcentaje 

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos oJeinplares camo sean requeridos de la hoja A1.1 

Precio 
o 

conlra prestacl6n 

, ¡ 

IIM~ I~dql.ílíd~n tw1Dtluu~.,1I ilCJatlnDI g fl ll.ltlopod:)pu! !I propms o do I~ sodOd' • .d do~a.nt. (tlrdculDl '35 V J.I-;ulenjo, UG la Uy Ge 50CJtUolCO.& dlt c~.rO I) 
AD Al:Il\u:illCDn dolt/lva!.fy& tlICldu:. Al A¡jq~"J"""On d¡ff¡VilHvoQ II'tfJlft(;'ll, .AL~ AÓt'¡U4.Ic.vnOG uru., UU1lculDI t40 10I1'f , .. a di!llll Lbt du 80CJI(lIdod~. da CIIIIII'Ilf) 
~o ~.il:ln",c1ón d • • Cciolll' IDql.lndos Ofl CZII'W',m'll!IIICJ6q de 10; 'n:lS prlA~ro, {cqUls~, dal,l.llDJlo l4Ga.e.J,D ur ü'o SotlQdlUkl dO C.:l'p tlt 
!:5l I200jDl1loltn el. lcoona, o p._IIIOpOOOI\oI el" I~o O\1qU.!.:.rCJJn (o.t1I1:;:uIO U51 do Illc ~ '('tI SAclaUld'el'Cl'. CapH¡¡/\ 
ftO I..fnQf1lHI~l6n du ~Qla. o:. CI*u!D 1~e I:J~ 11 Le'f dI!) Soar\JlUlat ~D C¡¡JlUII 
~L A"">¡~.",,~n d. ,o"'an .. O pol1lap'o" . a. lbro ru!~",~ol6n(.HI'U" 14' ~.loL.y d. S.~.~.dU do C"F~oIl , 
j\G- ·AQOPtl'l.~ón do lIcdoJu!!lIi fJfQ,p~U fl' t) gtl1'iIntl:Jo (artjQu.la 141) ti lla)' ClO SOa odixlu do CI.'IPl111l1 
AF IlCr:lo"1II'J ddqundliu mo-tb,.nlo IIIsntc:n't{o nl\l'l(l"epoI do, lG propto wlIdlHJ (l)Jth:\lkli 1 ~O di 1l1li l~.'f di Sco&dAf!e1 CIl CI:I¡:1t:li1 
P~. I"<!on .. o ¡¡lilleopacJon¡¡, .. <1p rn ... (!'"I_, '5\ Y .Ia"""'" ú.l olO)l d. So«OO!od •• da Clpo¡OI)-

% del capital social 

% del capital social 

Saldo de spués 
de la ope ración 

A1 


