
G\'a 

Consorci Centre de Visió per Compu tador 

Informe d' audi toria i 
comptes anuals abreujats 
31 de desembre de 2010 





G\'a 
Gironella Velasco auditore.., 

Informe d'auditoria de comptes an uals abreujats 

A l Consell de Govem del Consorci Centre de Visióper Computador: 

Hem auditat els comptes anuals abreujats de Consorci Centre de Visió per Com putador que 
comprenen el bal anr,; abreujat a 31 de desembre de 20 i O, e l compte de perdues i guanys abreujat, 
I' estat abreujat de canvis en el patrimoni nel i la memoria abreujada corresponenls a I' exercici anual 
tinalitzat en aquesta data. Els administradors son responsables de la formu lac ió deIs comptes anual s 
abreujats de la societat, d ' acord amb e l mare normatiu d' info rmació finan cera aplicable a I' entitat (que 
s'identifica en la Nota 2 de la memoria abreuj ada adj unta) i, en part icular, amb els principis i criteris 
comptab les que conté aquest. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats 
comptes anuals en el seu conj unt, basada en el treba ll real itzat d ' acord amb la nornlativa reguladora de 
I'activitat d'aud itoria de comptes vigent a Espanya, que requereix I'examen, mitj anr,;ant la realització 
de proves selectives, de [' evidencia j ustificativa deIs comptes anuals abreujats i I' avaluació de si la 
eva presentació, e ls pri ncipis i criteris comptables ut il itzats i les estimacions realitzades. estan 

d'acord amb e l marc normatiu d' informació fmancera que resulta d ' apli cació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreuj ats de I'exercic i 20 10 adj unts expressen, en tots els 
aspecles sigllificatius, la imatge fidel del patrimoni i de la si tuació ftnan cera de Consorci Centre de 
Visió per Computador a 31 de desembre de 2010, així com deIs resu ltats de les seves operacions 
corresponents a I' exercic i anual fin alitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d ' informació fmancera que resulta d ' ap licació i, en paJ1icu lar. amb els principis i criteris comptables 
continguts en el maleix. 

Il 

Mernbrw exert:enl 

GIRONElLA VElASe O 
AUDITORES , SAPo 

AAy 2011 N,m' 20/11/03167 

CÓPI.A ü_ATU ITA 

Barcelona, 3 1de marc; de 201 1 
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Consorci Centre de Visió per Computador 

Memoria de r exercici 2010 

Nota 1. Activitat de la Societat 

El Consorci Centre de Visió per Computador (CVC) és un consorci púbUc integrat per 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i per la Universitat Autónoma de Barcelona amb 
personalüat jurídica plena. que té com objectiu executar els programes de recerca basica i 
aplicada, desenvolupar aplicacions, impmur cursos de fOlTIlació i prestar serveis a les empreses i 
altres entitats, dins del calllp de la YÍsió per computador j afins. La se va constitució va ser en data 
13 de julio l de 1994. 

Donada I"activi tat que té la Societat, aquesta no té actius ni ha illcorregut en despeses destinades 
a la minimització de l' impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient, ni 
existeL"Xen provisions per a risc j despeses ni contingencies relacionades amb la protecció i 
millora del medí ambient que puguin ser significatius en relació al patrimoni, la situaci ' 
[ll1ancera i els resultats de la Socjetat. Per aquest moti u, no s' incJouell els desglossaments 
específics a la present memoria de les comptes anuals respecte a la infom1ació de q'Üestions 
mediam bientals. 

Els presents comptes anuals abreujats es presenten en euros peT ser aquesta la moneda de 
¡' entom económic principal en el que opera la Societat. 

Nota 2. Bases de_presentació deis comptes anuals 

lmatge fideJ. 

Els presents comptes anuals abreujats de l'exercici 2010 han estat obtinguts a partir deis registre 
comptabJes a 31 de desembre de 201 0, i es presenten d" acord arnb el Reial Decret ] 514/2007", de 
16 de novembre. pel qua! s' aprova el PIa General de Comptabilitat ¡ les disposicions legals en 
materia comptable obligatóries. de manera que mostren la imatge fi del del patrimoni, de la 
si tuaeió finaneera j deIs resultats de la Soeietat haguts durant el conesponent exereiei. 

D'acord amb la legislació mercanti l vigent. la Soeietat pot fonnular comptes anua!s abreujats, 
i ha optat per aquesta presentació ampliant la infomlació de manera voluntaria. Els comptes 
anuals abreujats de J'exercici 2009 varen ser aprovats el 23 de noviembre de 20 10. 
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Principis comptables. 

No existeixen raons excepcional s per les quals, per mostrar la imatge Fidel. no s'hagin aplicat 
disposicions legals en materia comptable. 

Respoosabiljtat de la ioformació i estimacions realitzades. 

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat del Director General de la 
Soeietat. 

En l'elaboraeió deis comptes anuals cOITesponents a l" exercici 20 10 se n" han determinat 
estimacions i hipótesis en funció de la millor informació di spon ible sobre els fets anali tzats a 
la data de formulació d 'aquests comptes anuals. es possible que esdeveniments que pugu ill 
tindre !loe en un futur obligujn a modificar-les (a r alc;a o a la baixa) en els proxims exercicis.la 
qual cosa es faria de fonna prospectiva reconeixent els efectes dd eanvi d'estimació en els 
eorresponents comptes de perdues i guanvs futur~. 

Comparació de la informació. 

Els comptes anuals de la Societat deis exercicis 2010 i 2009 han estat elaborats d' acord amb el 
Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 151412007. de 16 de novembre. 

\i 

Es presenten, a efectes comparatius. amb cadascuna de les partid es del balanc;, del compte de 
perdues i guanys. de l'estat de canvis en el patrimoni net i de la memória deis comptes anuals, a 
més de les xifres de rexerclci 2010. les corresponents a r exercici anterior, que recul lcn de 
l'aplicac ió del Pla General de Comptabil itat aprovat pel Re ial Decret 1514/2007. 

Elements recollits a diverses partides. 

Els elements del pauimoni que estan regis1Tats en dos o més pru1.ides del balan~, s' expliquen, en 
el cas que s'bi hagi, en els corresponents apartats de la memoria. 

Canvis en criterjs comptable.,. 

La Societat ha aplicat durant el present exerClCl els mateíxos criteri s comptables que a 
["exercic i anterior. 

Correcció d ' errors. 

Durant rexercici no s'han reali tzat ajusts signiñcatius per COITccció d' errors. 
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Nota 3. Distribució de resultats 

La distribució de la perdua de l'exercici es realirz.ara de la següent manera: 

Base del reQal1iment 

Perdua de ]'exercici 

Distribució 

A ResuItats negatius exercicis anteriors 

Nota 4. Normes de valoració 

(Euros) 

0 07.926,97) 
(1 07.926,97) 

(107.926,97) 
(l 07.926,97) 

Les pri ncipals normes de registre i valoraci6 uti li tzades per La Societat en l'elaboració deIs seus 
comptes anuals per a l' exercici 201 0, d'acord amb les establertes pel Pla Genera! de 
Comptabili tat, han estat les següents: 

4. 1. Irnmobilitzat intangible. 

L'immobi litzat intangible es reconeix injciaJment pel seu cost d'adquisició i. posteriom1ent, 
es valora a! seu cost, minorat per la corresponent amortització acumulada., calculada en 
funció de la seva vida útil, i de les perdues per deteriorament que, en el seu cas, hagi 
experimentat. Els actius intangibles amb vida útil indefinida no s'amortitzen, pero s6n 
sotmesos. almenys una vegada a l 'any, a! test de deteriorament. 

La Societat reconeix comptablement qualsevol perdua que hagi pogut produir-se en el valor 
registrat d'aquests actius amb origen en el seu deterioramenl, utilitzant com a contrapartida 
l' epígraf " Perdues netes per deteliorament" del compte de perdues i guanys. 

EIs criteris per al reconeixement de les perdues pel detcliorament d 'aquests actius i, en el 
seu cas,. de les repercussions de les perdues per deteriorament registrades en exercicis 
anteriors són similars als aplicats pels acti us materia ls i s'expl iquen posterionnent. Ni en el 
present exercici, ru en 1'anterior, no s'han reconegut "Perdues netes pe) deteriorament" 
derivades deis actius intangibles, 

a) 	 Concessions, patents. IIiccncies, marques i s imila rs. Dins d'aquest epígraf 
s' enregistra la valoració del dret d'ús de l'ediIici del Centre, que ha estat cedit en ús per 
la UAB per a unpelíode de 30 anys. La valoració que s' ha estimat d' aquest dret d' ús és 
coincident amb la valoració de J'edjfici cedit. 

L'amortització de I'import enregistrat s'amortitza linealment durant el 
concessió del dret d ' ús. 
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b) 	 Aplicacions informatiques. Les aplicacions in[onnatiques es troben valorades a preu 
d' adquisició ¡lo cos! de producció per la propietat de programes í apJicacions 
infomlatiques, lant els adquirits a tercers com els elaborats pel propi Consorci no 
figuran.t per tant les despeses de manteniment de I'aplicació u][onnatica. 

La seva amort ització s'efectua linealment. en W1 temlini máxirn de tres anys. 

4.2. Immobilitzat material. 

Els béns compresos en l' imrnobil ilzat material s'han valorat pel preu d' adquisició o cost 
de producci6. que es minora per les corresponents amortitzacions acumulades j qualsevol 
perdua per deteriorament de valor conegut, en el seu caso El preu d' adquisicions o cosl de 
producció mc10u les despeses addicíonals que es produeixen necessari runent fins a la posta 
en condicions de funcionament del bé. incloent-hi les despeses fi nanceres qllan el pedode 
de prodllcció id' ulstaJ -lació és superior a ranv. 

es substitucions o renovacions d'elements complets, els costos d' ampliació, 
modernització o millora que augmenten la vida útil del bé. la seva capacitat. o la seva 
capacitat económica, són comptabilitzats amb un major import de l'i nunobi litzat material , 
amb el consegüent retir comptable deIs elements substituHs o renovats. 

Les despeses periódiques de manteniment, conservació i reparació s' imputen a resulta,.." 
eguü1t el principi de meritació, com a despesa de I'exercici en el qual s'incorren_ 

L 'amortització es calcula, aplicant el metode lineaJ, sobre el cost d" adqui sició deIs actius 
menys el seu valor residual. 

La dotació anual real itzada s'ha detenn inat aplicant un metode sistematic que pernlet 
distribuir el preu d' adquisició o cost de producció dmant la vida útil estimada deis 
diferents elements de l'immobilitzat. 

No ha estat necessiuia la dotació de preVI Slons ja que les amortitzacions han cobeli 
perfectamcnt la depreciació experin1entada en cadascun deis béns i no s'han produtt 
d'altres perdues reversibles sobre els mateixos. 

Deteriorament de valor d' immobilitzat material ¡intangible. 

A la data del ta!1cament de cada exercicL l'empresa revisa e1s imports en lIibres del seu 
inunobil itzat mateIial e intangible per detemuBru' si existeixen indicis de que els esmentats 
actius hagin sofert una perdua de valor pel deteriorament del valor. En cas que existeixi 
quaJsevoJ mdici, es realitza una estimació de l' Íll1port recuperable del actiu corresponent 
per determinar l' import del deteriorament necessru-i . Els cruculs del deteriorament 
d'aquests elcments de I' immobili tzal materiaJ s' efcctuen element a e1ement de fonna 
individualitzada_ 

Les correccions valoratives pel deteriorrunent es reconeixen com a despesa a la compte de 
" .. ti . - erdues i guanys. 

Ito"<" 
L~ erdues per deteriorrunent reconegudes en un actiu material són revertides quan es 
pr~ , ix W1 ca!1vi a les estimacions sobre el seu import recuperable augmenta el valor de l', 

- 4 



actiu com abonament a resultats amb el lirnit del valor en llibres que el actiu hagués tingut 
de no haver-se real itzat el deteriorament. 

En I'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2010 la Societat no ha registrat pcrdues per 
deteriorament de l' immobilitzat matelial i intangible. 

4.3. Actius i passius financers. 

1.. 	 Actius financers. Es reconei.xen en el balanc; de situació quan es du a terme la seva 
adquisició i es registren inicialmenl al seu valor raonable, incJoent-hi en general les 
despeses de la operació. 

Es 	c1assifiquen com a COiTents els actius i passius [mancers amb venciment igual o 
inferior a Ul1 any, i com a no corrents si el seu venciment és superior a un any. 

ls actius financers es donen de baixa en el balal1y de situ ació de la Societat quan s' han 
extingit o s' han cedit la total itat deIs drets contractuals sobre tluxos d' efectiu de ¡' actiu 
financer, i és necessari que s' hagin traspassat substancialment tots els riscos i benefi ci 
inherents a la propieta1 de ractiu. 

a) 	 Préstecs i partides a cobrar. Els saldos deIs deulors comerc ials i d' altres comptes 
a cobrar es mantenen pels saldos nominals pactats o contractats, excepte en el cas 
de venciment superior als dotze mesos, en el cas deIs quals es procedeix a aplicar el 
valor Taonable sempre que no tinguin tipus d' mteres pactat. 

\i 	 Com a critel; generaL al menys al tancament de I' exercici. l' Entitat procedeix a 
revisar detalladament tots els saldos per a detenni nar si el valor cobrable s' ha 
deteriorat com a conseqüencia de problemes de cobrament o d' altres 
ircumstancies. En aquests casos" les diferencies es reconeixen en el compte de 

perdues i guanys de rexercici. 

neis casos de renegociació deis deutes que. d' una altre manera, estarien 
en~udes s'apliquen els cri teris abans senyalals considerant com a període de 

cobrament el que va des de la generació de! deute fi ns la data de cobrament 
renegociada. 

2. 	 Passius financers. Aquesta categoria inelou els débits per operac ions comercials i eIs 
debits per operacions no comercials. Aquests recursos al iens es c1 assi tiquen com passius 
corrents, sempre i quan la societat tingui W1 dret incondicional a diferir la seva liquidació 
dmant almenys 12 mesos després de la data de balan9-. 

Els debits per operaciolls cornercials amb venciment no superior a un any i que no tenen 
un tipus d "i nteres contractual es valoren. tan en el moment iIú cial com posteriormen1.., 
pe! seu valor nomina! quan l'efecte de no aclllalit:zar els tluxos d 'eíectiu no és 
significatiu. 

El deute financer es reconeix iillcialment pe! seu import del valor raonable del ....,w 

registrant-se també els costos en que s'hagin incorregut p er a la seva oh -~ !lfQ',¡~ 
perlodes posteriors. es valoraran pel seu cost al110lti tzat. Els i.nleressos ri tats es o~ 
comptabilitzaran en el compte de perdues i guanys, ap licant el met iJ' 
d- inleres efectiu. ~ 
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4.4. l mpost sobre beneficis. 

L 'actual nomlativa de l'Impost sobre Soc ietats. Real Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de 
mary (BOE 11.03.2004). ha ampliat els ens inclosos en I'ambit de \es exempeions i 
bonificaeions, qüestió que afecta considerablement al sector públic empresarial de la 
Generalitat de Catalunya. 

n aquest sentil. I'article 9.f) del Reial Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de mar<;: estableix que 
resten exempts els ens públies d'analeg caracter de les Comunitats Autónomes i de le 
Entitats Locals. 

Per tant, el Consorcio entitat de dret públie sotmesa a l'ordenament jUlídic públic, en 
tractar-se d'un ens públic d'wla Comunitat Autónoma d'anrueg earaeter als estalals queda 
del tot recollit dillS l'apartat f) de I"article 9, i per tant exempt de l'Impost sobre Societats. 

Al tancament de l"exerciei es revisen els impostas diferits reg istrats (tant acti us com passius) 
amb l'objectiu de comprovar que es mantenen vigents, efeetuant-se les oportunes 
carreceions als mateixos d'acord anlb els resuJ tats de les amllisi reali tzades .. 

4.5. lngrcssos i despeses. 

Els ingressos i despeses s"imputen en funeió de la conent real de béns i serveis que 
representen, í amb independencia del moment en el que es produeix i la corrent monetaria o 
financera d'ells derivada. 

\1 No obstant aixó, seguint el principj de prudencia, el Consorá únicament comptabi litza cls 
beneticis realitz ats a la data de laneament de I'exereiei, mentre els ri ses i les perdues 
previsihles, es comptabilü2en tant aviat com són conegudes. 

Els ingressos per serveis es regisu'en, si és el cas, sense incloure els imports con"esponents 
ais impostos que graven aquestes operacions. deduint-se com a menor import de I' operaeió 
tots els descomptes. inelosos o no en factura, que no obeeixen a pagament immediat. 
Aquests dalTers s6n considerats com a despeses frnaneeres. 

~ I Consorci, durant I' exercici 2010. ha efectuat conjwltament operacions que estan 
subjectes a l' Impost sobre el Valor Afegít i d'altres no subjectes a J'esmentat impost. A tal 
feete, li és d' aplicació la "Regla de Prorrata" d'acord amb r art icl e 102 de la L1 ei 37/1 992, 

de 28 de desembre de I'lmpost sobre el Valor Afegit, redacci6 donada per la L1ei 66/1997, 
de 30 de desembre. 

. > -4:6ó~rovisions i contingencies. 
:i" oau(j''''. c, 1(0 

~~'? ~~nPtes anuals de la Soeietat recuJlen totes les provisions significatives en les quals és 
~mélf an la probabilitat que s' hagi d'atendre I' abligació. Les provisions es reeoneixen 
~~~úni~ ent en base a fe ts presents o passats que generen obligacjol1s fu rures. Es quantifiquen 
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tenint en consideració la rnmor infonnació disponible sobre les consequencies de 
l'esdeveniment que les motiva i són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. 
S'utilitzell per afrontar les obligacions especifi ques per a les quals foren originalment 
reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial quan aquestes obligacions 
deL"Xen d' existir o disminueixen. 

4.7. Subvencions. donacions i Uegats. 

A efectes de registrar comptablement les subvencions rebudes, el Consorci aplica el 
cri teris següents: 

1. Subvencions de capital. Tenen cankter de no reintegrables i es valoren en nmció d 
l' import concedit. S' im puten als resuJtats linealment en relació a la vida úti l del bé 
subvencionat. 

2. Subvencions 	 d'explotació. Es registren comptablement com "Altr mgressos 
d'explotació" en el momen1 d'ésser confimlada la seva concessió. 

Nota 5. Immobili!,zat intangible 

Analisi del moviment durant els exercicis 2010 i 2009. La composició i el moviment haguts 
durant els exercicis 2010 i 2009 en els diferents comptes de r imrnobilitzat intangible i de les 
seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament 
acum ulades han estat els següents: 

Imm"hintnl1 In1an¡:ible  2C11 (1 JI'''''''1 
1'01 (\\ 1m::ft.·,,'C erclC l ,!nlfl ~.,Id('ll\:; r l12f1tO 

~aldo • 1m"rr!! tt."iO Amon lln)(.1(I 

;; 1 f.! :'I"11J AddltlOtI.s f:xu'Cs _0 __ ---.ilil ~ \cunlll1da "j\.\'t 

CODCt:hlOrD. pau:.rtl,. llJcc:ncc.. nmrquli:-" t ~jJnll.'\,.. I -;13 7iCi1.,..1-t U2l7<t>..~ VJI7'U',~h 7M8IU· 

f'mr K-uu !l1ll u" ..1 l2.3(...1.1)) ,-II,.t'l(.1 1111'11<,(>1 tI I K{P:.~' 

Ap b: :k IOIU lÚorm:u.tqU~ 4:l .1:! J." , ~ , \11." 1.11 111 .... 1' 

~ ~ ~ >115813,1\01 

, Euroj ) 

Sol<IH 
) 1 111f)(f) Addlton& 

Mo\ Ift1CnI.lJ.Il' 'I:' t'C'ICi.~IO 

l l il ' IIJtIl,Q4 

Do....."" o l!..!l 
Sl\ ldo IJ 

31 1!ZlJIII 

I!. bJ.")I1At.;)C IIÓ n~umu.&ad.g 

Ct U'l ct.J..SJOrD pllllC I1I's . hiccnc let. rm-rqutl I lI u.,.. l"fj r"'nr,27,h71 l.... j l ~ . ~'1 ,\n.: (fl I7 tJ,Il.S(I) 

Amm1íl/;'l~1o') OIII:LU'1WIMl .1 

Pn1rlC UU Induli lnaJ. flIS"'.(I.l , ,II II')~¡~I 

A IU'U I I!/:J"t I.' Dt"Ullluwd . 

Apbcoc lOn .•rul"mllt.J4, u H/I 1"\)tYJl 
(61377'>71.) 

IJ,I71-1!¡ 

(S.QJ~ J ~ (lO'

j,,~ :t1IAU 
r(,1J. 1 ~'_6! 
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hnmobUi~"U Intangible - 2009 ~ 

\1t·\ Ifmm l.t n=n: ~ l li .t'1 S;:UdCl :l :11 1:utx"J 

("' lI,Ullo..e:Ut\/i .lj patc n l.li . llicc!nc:let. ttIIn(urt I s.m.lam 

:tlloa 

'1 'U",,, 

I ~21 7~~ 

Add~I H a.u." 
rnt.,C!1OS.Ü'¡ 

_D__ _ _ If_il fn\en~ 

Ill.~ 7)().:W 

A hIOMII / :'I:(: " 

' \ ClIfllnladlll 

(5n'~.67. 

S<, 

75f} 1 ~G1 

A pk:M;lOn.,n(I;\nT'Ll)l l r¡IIC :lI 39 OiWJ,1 

~ 
~ 
4;">kl.l 

-03,,1,,1 
I ";,{)1U77,7"" 

i41i J.tltfrll 
((.eD ]?( •• 7(,l. 

' 17l_1l 

~,,/ 

\ ElIRHI 

\ 1u\ IU: II (. \::cn:.:'. 1!'I)lI 
\ikln \traJo. 

~ AddJelO nj; llart Il 
Tm ",C.:l t!'o " 

11-1, 

_ 

1J 1!.2Or,¡ 

·\ mtr1'tkt::lCIQ ¡Jt:UlJalladll 

OI"('4IIIIIII'H,. , p:'lau." IItn'nClri , IIIDR¡U ,,' \ ltUrab!¡: t~ 1IiQ2.·' Ü) l""m.211 ,ml,R~71 

A nrnul""t:'n ,'l lltmllad. 
A p~.. j(ln...1 fC',lmatltJll l' 11'1172 K~ ) 

~ 
tIlJH7f,,2-,, 

1.s~ltol .,"! 

1'" '.9,11/1 
V. ¡; 77(~ 7c'" 

El carrec a resul tats de l' exercici 2010 en concepte d'amortització immobil itzat intangible ha 
ascendit a 59,38621 euros (55 .001 A 5 euros a r exercici 2009). 

Les vides útils que s"han considerat als efectes de calcular les amortitzacions deIs exercicis són 
les següents per als comptcs de l'irnmobilitzat intangible: 

Anys de vida 
útil estimats 

oncesSIOns 30 
Aplicacions infonnatiques 4 

A 31 de desembre de 2010 hi ha un total de 11.898,04 euros d'elements d'immobilitzat intangible 
tota lment amortitzats que corresponen integrament a la compte de propietat industrial , i al 2009 
no hi ha eJements d' immobilitzat intangible total ment amortitzats i en ús, 

A 31 de desembre de 2010 i 2009 el Consorci no te actius intangi bles amb vida útil indefinida, 

L 'Entitat ha valorat en 1.324 mi lers d" euros el dret d ' ús deis béns cedits per la Universitat 
Autónoma de Barcelona (lJAB) pel desenvo lupament de la seva activitat. L "esmentat import 
oincideix amb la valoració efectuada de I'immoble i de l'equjpament mobi liari cedits, Aguest 

[et supossaba una salvetat dintre de ,' into rnle d ' auditoria de r any anlerior perque I'E ntitat no 
havia pogul disposar de la informació corresponent a efectes de detenn inar el possi ble valor raonable o 
preu esmentat anteriOffi1ent. 
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- - -----
Nota 6. Immobilitzat material 

Analisi del moviment durant els exercicis 2010 i 2009. La composició i el moviment haguts 
durant els exercicis 2010 i 2009 en els cliferents comptes de l'immobil itzat material i de les seves 
corresponents amortitzacions acumulades correccions valoratives per deteriorament 
acwnulades. han estat els següents: 

Immobilitr.JIt n~ll c ri.l - 2010 (Eu ros ) 

\1o n rn.mI.'l -c"q:n;: I'{ I2tlIO s.wo. lJ 122010 

Saldo ;l T tll!.lla..... ~O!i A n~nttlD.l:' l(\ 

J I 121OO'l Add l,tO~:I B.1. t"~ _ J) JI 1) 1 11\'~lOm Ae UlJlJ l"dn Notf 

C"OlUlnlCCIOruI 2<1 1;;63,02 lOISW.<>2 (10101 8.14) 19Q &4~.1Il 

Eqmp'- de dDtéIl cl..1. 11f1 \'e'S tl!l;l..:.r(¡ n~444.J~ .1'IJO-I,<i (1',17.921 7lU"l IJ)J rrn1>l8.831 ~ 1m. 1 8 

A bf'ti!: .r"Sud 1aao lf ~ , nullnJj¡tt' I n'OblluUl 11Ol'I4AI 114 1,1)(, (b()¡f..24 ) 12Q2tJQ.,l:l 1 ~&28,1 2 1 39 441, 11 

lllp~ !)el " mtd'O" ~1 'tnr.HfI1ltri, 1~'924.7< )41 <>2• .7l I I ; ~W'I,9\¡ 4' 14,81:1 

\; 11ft trrrmb¡t.t7ú 1Iftu.cnal ~ 
1.l!lt" I.~ 

IJ l l l,bJ 
H2'¡¡'.!7 (4l&-1, l h! 

I Q29S,8~ 

1 \~\m.1b 
119298.8.\ 1 

¡I ();I<lJIlJ ,89/ mm.87 

~ 
\10\'1Tn,:~.nlS c,.uc lt'i .2 01 0 

Soldo. l /"ll.5' l2.1Sso'lO Mido . 
JI t1.~~ \ d JIC IDil:S &,..,. D __íll) ¡(IUmo 

AIID11'1[ 2:lClq acur'l tlada 


t4n:glruCCtO¡" , ~ (¡O(>.2~ .''' 'iJ 111.3S".ZI I O,tu (1 0 1018. 1·' ) 


Armr1llZ8t'IO o.c;,1If1:IJ10do 


EqUIp' de doC"t rlCi;1, U1\'Cli l1j¡Ul IÓ {~3SJ IO,7Jl 191 j;N.1 11 0.0 1 (719M8.8]) 
_\1 
.0\ T'f1Jrllj~¡:;16 Bcu rn,dod (1 


A tH~ !I: m!; IJl laclOn.s , LlulI::"'f!.el1 rrobrhnrl (786'17.16) (1 1 IJO.'l7) 0.01 (8')82&, /2) 


J\nDrtJI.ZlnO ac.wwladJ1 

Eql1 1pS p~ 1 I"' foC'eS'M d lDla m:llClO ( n .1U4,42) (·' 6~.J91 (0.0.', (l jO JOQ.9S) 


A lt'O ntt .clC'1Ó a L' LlmlJ:u:la 

Itn: Irumbllll J.31 l'TlI!l ~m\ 1 ( ~ 787,.12 ) 113 ~1 1 6J 1 ( !1)2'Q8,85.l 
("-"1117," 8) ¡1l10j(¡AI ¡ 0,1'>1 \2¡0.¡ .J I 079 JO].~I 
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ImOlobililZa t ma te rial - 2009 (Ú"", ) 

Soldo> 
¡112~ ;\ d tJl I;;JQ n, 

1\ Iel \ Irn::n I ~.. l'~a::U;:1 lU09 
"J I'1l.~ I!~s,o", 

~I.rt"!" T1 __n-11 Inver.lK'Jm¡ 

Saldo .31 IUOO'I 

\ It"(l nunc.ió 
Acu mula dt':l No I 

r onslfUctioos 19¡ 8<>3.Q:t l'i' 1 ~(¡J .·12 11f96<Jj,0';) 202. 2J4 ,O? 

Eq ulflJ de doce.lI cla I 01\ ~11~n6 (>21I12b.77 IlJ61US 1J~,444J~ ¡('383 10.73) 97 12.1.61 

\ h~ InSla.! laclOn!.. unHal@.Cl rroblhlln IlIJI1. 11 70J12.l0 11\1294.,\1 (711697. I(,) ~<Il7,2.' 

F.quipS I'ef pll)tM~~ J 'mftlt'lTllclo 74 z:'.6.00 69 69&. 1\ 143 924.7' (1 )4 834.42) oOQO.3J 

¡\ Irrt: InTl'(lb,úrz:u rmH:;I1;¡! 

I IOOZl880 

... 7s7.n 
197085.85 

~78"~ 
11Ot. 1J"L 

(~. ?S1.221 

(i1.f7 161.-'S) J~Q047.17 

Jdo. 
11 1U!J()8 A.ddiclOnt 

ICuro' ) 

~1(\ \'LI'ftm 1S e:'lI:rctCI 2COQ 

I ':'t~P ;l~ .. 0 1" 

~ [) __1Ii , 
Sailh\ l:\ 

J I I ~ 2009 

,\ nvnl lT..c: tO .u:tJrt.d:td:l 
't\", rn H:.Cl('l fl lI; (778'11157) 111 730.18) I m~"') 

n:I)"II.7.>1'-lo ilcul11J'IId.l 
l:.qu~ d~ docentl:1 \ . i\v~ ugJl(' ri' 14(\4IIlIl.Qq¡ t l7l " )11.74) 1,,1&3 IQ.13) 

\ rron It1:leH,) .I(,Ul11.J1a:d. 

l\ltlJ!:$ mJ; lnJ !:te.,nl . uhllaJs,e I nTl bll,.m 1 ~ 11:!.8 \) [20·...I.Jl l (7I!W), lbl 

ITQ T'1I1-;¡;ncJ<j ID CllPlll,ld o 

Eq ulp. perproct':Slos d1úlCorr:rnC¡:"l lb; 110,61) (71 7::.1.79) (!14 ~J4,4l ) 

A n.on ll-Z.II.:LiJ ftc.UU1I(oda 

hn: lTm'l) bl!llr.:\I rmt<:r¡;u 

(0úl561.t.4 ) 
¡5787,22) 

IZSl~""'1 
('i1!7,Z2J 

..J.'. 17 :lb7,4~J 

El carree a resultats de J'exercici 20 10 en concepte d 'amortització immobi litzat material ha 
ascendít a 132.036Al euros (283. 706,44 euros a rexcrcici 2009). 

Les vides útils que s' han considerat als efectes de calcular les amOltitzacions deIs exercicis pe! 
comptes de l' immobil itzat material són les següents: 

~ Anys de vida 
úti 1estimats 

Construccions 25 
Equips de docencia e investigació 4 
Altres instal 'lacions, utillatge i m obiliari 8 - 10 
Equips per a processos d ' infom1ació 4 
Al tre immobilitzat material 4 

I desglossament. per epígrafs, deIs actius que, a 31 de desembre de 201 0 i 2009. esta ven 
totalment amortitzais i en ús es mostra a contLnuació amb indicació del seu valor de cost: 

(E uros) 
2010 2009 

295.772,37 112.364,64 
51.356,95 17.611 ,77 
99.788, 61 73.512,16 

446.917,93 203.488,57 
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A 31 de desembre de 2010 i 2009 no existeixen béns no afectes a explotació, ni a garantia de cap 
tipus. 

Política d'assegurances 

a pol ítica de I Consorci és formalitzar pól isses d'a'lsegurances per COblll el s possibles riscos a 
que estan subjectes els diversos elements del seu irnmobi litzat material . L ' administració revisa 
anualment, O quan alguna circumstincia ho fa necessario les cobertures i els riscos coberts i 
s 'acorden els imports que raonablement s'han de cobrir !' any següent. 

Nota 7. Instruments financers 

7.1. Actius financers 

La infonnació deIs instruments financers de r actiu del balan~ de la Societat a llarg i curt 
tenninj . c1assiflcats per categories, és la següent a 31 de desembre de 10 10 i 2009: 

Actius linance~ corrents percategones 

Cla55c~ 

2010 :!009 
Dc ul0r.l Deu to 

COll"' lClals I CO lllert: lals I ~ ah res coll1ptes alt res co mp tcs 
·a [q~,orres ;1 c0brur ImpOSlelo ns !' Iances a cobT3r ImpQ s icions Fiance, 

uJt1 1ennin i 

Pré. ters i par1 id ~S :1 cobru r 2.579.242.85 970 000,00 2379 . 1 ~,41 470,000.00 

AIt J1!S aCl iu, lina.n ccl'S 170,00 768,02 
---~----

0 57'1.2.10.85 '171.! 000.00 170.00 2 . .l79. 120A I 470 000.,00 768.Q2 

La composició i el moviment baguts durallt els exercicis 20J O i 2009 en els diferents 
comptes dels actius financers i con'eccions valoratíves per deteriorament acumulades han 
estat els següents: 

Invers ions financeres - 2010 

(Euros) 

aldos a AIteslDolllcions BiJi.:->eS/A plic.ac ion s Sa ldo s a 
CUI1 1cnnini 3111 212009 201 0 2010 31 / 1212010 

Illlp o ~ ic i0 n s a CLtrll ermini 470.000.00 1500.000.(J(J ( 1.000.000.00) 970.000,00 

Fiances i dipos it s cons lit uits ¡¡ ClIn termin i __~768.02 725.15 (1,323.17) 170.00 
470.768.02 1.500,725, 15 (1.001.323,17) 970.170.00 

Deterio ran'll;' nt 
470.768.02 1.500,725. 15 

- I I 
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Invcrsions financeres - 2009 

(ClIl'flS) 

aldos ;:¡ i\ ll ~ s fD()tn <.:i()I]s Baixes /A plkacions Sa ldllS a 

CuJ1 tcnnini 31 / 1212008 2009 2CX)') 31/ 1212009 

Impos icions a curt temlin i 917926_30 2.930.000_00 (3.:m926.30) 470.000.00 

Fiances i diposits const it u it s a curt tcnnini 768.02 768_02 
417.926.30 2.930 768.02 (3.377':126.30) 470.768.02 

Detcriornment 
917.926.30 2.lJ30.768.02 (3.377.926.302 470.768.02 

Les imposicions a curt terminj son diposits d' efectiu en diferents entitats fi nanceres que 
proporcionen una rendibilitat preestablelta de venciment entre 6 i ] 2 mesos i amb 
pagament d' interessos mensualment o al venc iment. 

~ I desglossament de Deutors comercials i altres comptes a cobrar es el següent: 

(Euros) 
31 .12.2010 31. 12. 2009 

Clients per \A3ndes i prestacions de ser\A3is 353.661,06 446.590,15 
Deutors di\A3rsos 4.335,69 0,19 
Actius per impost corrent 2.220.781,14 1.932.530,07 
Altres crédits amb les Administracions Públiques 464,96 

2.579.242,85 2.379.120,41 

7.2. Passius fin ancers 

~~ La infom1ació dels instruments financers del passiu del balan~ de la Societat a llarg j curt 
tennini, c1assificats per categories, és la següent a 31 de desembre de 20] O i 2009: 

Passius financers no corrents 

(Euros) 

3 1.1 2.20 10 3 1. 12.2009 

De bits De bits 

derivats i Dcutes amb derivats i Deu tes amb 
alt res partides ent itat s ahes partid es entita ts 

a~ar fin an ce res a~ar financ e res 

Dcscripció 

ebits i partid es a paga r 405.864.,25 

A Itres pass ius financers 

405_864,25 

- J2 
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Passius financers corrents perc.ategorie 

(Euros ) 
3 1.1 2.20 10 31.12.201 0 

Deutes a c urt Deutes a curt 

temuni te l111in i 
Deb it s Creditors DCbit s Creditors 

derivat s i comerc ials i derivats i comerc ials i 

a It res part ides altres co rnptes altres part id es alt res co mptes 

a~ar a pagar a ~ar a pag ar 

Descripció 
Deb it s i partid es a pagar 876.599,45 1.1 23.993,26 

A ltres pass ius finan ce rs 10.784.32 23.893.15 
10.784,32 876.599.45 23.893.15 1.123.993,26 

• Altres passius fma.ncers 

A 31 de desembre de 2010 i 2009 el desglossament de la prutida d"'Altres passius 
financers" a curt tennilli es el següent: 

(Euros) 

31.12.201 0 31.12.2009 

~ Prove'loors d'immobilitzat 10.78432 18.374.80 

Comptes corrents amb Partners 5.518,35 


10. 784,32 23. 893, 15 

• Creditors comercials i altres comptes a pagar 

El desglossrunent deis Creditors comercials i altres comptes a pagar es el següent: 

(Euros) 

3 1. 12.20 10 31.1 2.2009 

Creditors diversos 106.878,72 134.06 1.10 

Pe rsona l (remuneraciolls pendents de pagament) 657.022,07 857.356,63 

Passius per impost corrent 77.240,75 104.80225 

Altres deutes amb les Administracions Públiques 35 .457.9 1 
876.599,45 
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Nota 8 Tresoreria 

L'estat de la tresoreria a 3 ] de desembre de 201 0 i 2009 és el següent: 

(Euros ) 
3 1.12.20 10 31.1 2.2009 

Caixa, efectiu 2.0 11 ,96 227.74 

Comptes corrents 348.962.75 89 1.065.28 

Inve rsions a curt termini de gran liq uiditat 1. 120.000,00 1.1 20.000,00 

1.470.974,7 J 2.011.293,02 

Nota 9 Fons Pr o pis ---------------------------------------------
Els rnoviments deis Fons Propis durant eIs exercic is 2010 i 2009 han estat els següents. en 
euros: 

FODS propi 

(I:u ro, ) 
FOl1 s rll1rim~llli I3en e lit i lIe! 

soc ial ", b u! en cess ló Ro nnnl..: nh de l'e~rciC1 rfl tal 

Saldos a 3 1 de d c~ernb rc de 200 8 ó58.174,26 57935.37 2288.28 25007.,3 2 743.405,T 
rJJ.s lnbuc l6 del be ncfici ne! 

de I'c ~ rl" i c i 2008' ~ ;¡8R.2~ 12. 7 1 9.(j4 

Bencfici nc! de I'c>e rCl ci 2()()9 0.00 8384.88 8384.88 

.,aldfl $ a 3 1 de dcs embr" de 2(1()<) (\60462,54 57. 93 5,37 25007.32 8 . 3 84.8~ 7517Q(J, 11 

Di5 lríhu c i6 lid bcndíci nel 

d e rc~rClc i 2009 

Be nc fi cl nd de I'c""rrlci 2UI0 

Sa ldos a 3 1 de de s cmhre de 2010 

25 007.3 : 

685 4()9,S6 57.'135.37 

( l b~ 622, oI4) 

X384. ~8 

(S-384.88) 

( 1 07.CJ2b,~7 1 

-1 07. 926.97 

( 107,926.97) 

643.863. 14 

• Fons social 

El compte de Fons social inclou les aportacions de capital de les institucions que fonnen el 
Consorci aixi com refecte deis resu ltats obtinguts des de la seva constitució. 

• Patrimoni rebut en cessió 

compte recuU el valor deIs béns que han estat ceclits plenament al Centre per la UAB 
r a¡e~~er explotats o utili12ats ¡que corresponen fonarnentalment a mobiliari j equips per a 
ceooament d ' informació. 
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• Romanenl 

A 3] de desembre de 2010 el import registrat ascendia a 8.384,88 euros (25.007,3 2 euros a 31 
de desembre de 2009). 

Nota 10 Iogressos a distribui~en diversos exercicis 

La seva composició i evol ució durant els exercicis ilnalitzats a 31 de desembre de 2010 i 2009 
han estat els següents: 

In~",sso. a distribuir e n di~ers o, exe ,.cíc;' - 2010 (&,ro.1 
\fOV I rrr.T\ 1~ ¡::teI'clI::¡20IO 

SU~l)(ÍIli1j ck- carilaJ 

- Sub \ eo c.ttm.i "pt r npcrtBr-lons rebudcs 

- ~ub \ 1!nc.Il.1lU de t'~1}1 Ll1I de proJeC! C5 

- ~lb \ f!'n n.:) dt CIlT) rt :1l .J bt 

~1O; ~udUII$l.ra('lj,'¡ mt ....nLrnl:l d' il\ lpJ1;U'" f'tS IlJI.11:!l 

s'1Ido. 
J I 1l.:M09 

7jO 110.60 

Il!ú.SI>3.~ 

l ~fli1~ . ~1 

100n~us 

H6~17].n 

~ 

2!XIQ7'¡O(J 

::tXi0'7J.lXJ 

214Q I ,5()~ 

T~It!SO! 
~ ___11 

121 1.4("'.11'11 

(113409.RQI 

12M. RI (d~) 1'4661.60 

fr:1''ir,as5 0.i 1'4 resuh'3f!! 

~.JIJ r~ord lft lm: dlS rf'.!eT('l('"l 

(<l-lI O?lr.¡ 

(HJ9()115."'1 

(? 7f>O. 101 

il.61~S:l1 

Pl51167,0>1 

s..Ido. 
J I 12.7010 

MllOl.o.l 

oS 032,06 

14<l(.18.JJ 

"1(l ii.I'.ol 

28S2 017,M 

3%1=.07 :! 'i!i(1 L13.2 (47E2.16.Q\1 1"'667.60 ...!1.41~ 12'>.&8) 3772671,211 

lngrr ,~os 3 dis tribuir CII.rn,CI'S'>s elc."icis - 21K)9 (Fwu. ) 
M(w llJX¡f1ls C'lITC lel ~rt:A 

Saldo a 1 r.l~.e.asS {J)< , ' [~'i ¡)~50!l1l res lJilal.1 Sajdo ¡] 

JI I! ZOO8 A. 1,I'~_1'ft!11 1!; _(1)_1__ _ __11 e"~mOld tn ::J.I:Jl. de 1'C'.erc,,;:! 1 rz.2009 

SulM'n ri(llll ~ eMpilol 

- Subvt.'1lélOnS pcr :;ponaclOn!li re-b udr5 l'Iol23'.80 '4.1 1 25.:!!)) 7.\{) J10.60 

- Subvr'nc.1D1UJ do c.apllal d~ profi'i:l d. 21 S 1'7,"lll 1fJS.50.1lO I\)Q IM.24) ISla 01;63.'>. 

-Subv~nUl,l dI:! CllplLnl c.'mm I YJI~2,J & ('>1M.I1) 159m)J 
1 111< jJ<_'loo 7I\'SO.OO __tl , 1 OUbl 1 1 (l%(),;2.J5 

S I I ,,"·llrjon.~ l! ;1cJi"'t;t1 r..m....n l-<: d' i mJ':I I~) - a n'~l lll at> I 7'1 '1 4.W ,P ~ 1 :¡¡'8-l~' 1 (1 ' 1 l:!.lool ; I~m.<q ¡ I 11& 96!! 4 ~ J 2.1165 !7.lJl 

.2Q1\()~ll.. 2 1 '1'lJ~1 1 jI <I I2.',ool 21«m,'0 ¡U72 002001 ~ 

Subvencions per aportacions rebudes. Corresponen a aportacions del Comissionat per a 
Universi tats i Recerca i el Departarnent d'Indústria i Energi~ per l' inversió en l'edifici. Aquesta 
aportació s'imputa al comp te de perdues i guanys en funció deis 30 anys de vida útil de la 
concessió de J"edifici. 
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Subvencions de capital de projectes i obres. Corresponen a les subvencions que el Consorci 
rep peY a la real ització de projectes i obres i que tenen canicter de no reintegrables i es valoren en 
funció de I'import concedit. S'imputen als j'esuhats, linealment en funció de la vida útil del 
projecte i /o bé subvencionat. 

ubvencions d'activitat pendent~ d'imputar a resuJtats. L'import registrat correspon a les 
subvencions atorgades per la fi nanciació de les actjvitats del Centre per par! de diversos 
organismes. La seva im putació a resultats es realitza en el moment de la concessió defini tiva i 
cobrament corresponent. 

Nota 13 Administracions púbJ!ques 

La composició del saldo d' aquest epígTa:f, a la data de tancament de 31 de desembre de 20 I0, era 
la següent: 

(Euros) 
Oeutor Credi tor 

Retencions a compte de l'lmpost sobre la Renda 
de les Persones Físiques corresponent al quart 
trimestre de l'exercici 20 10, pagades al gener de 2011 52.669,17 

Impost sobre el Valor Afegit corresponent al quart 
trimestre de l'exercici 2010, pagat al gener de12011 23.761.26 

Hacienda Pública acreedora por subvenciones ~ a reintegrar 81 0.32 

Seguretat Social del mes de desembre de 2010, 
pagada al gener de 2011 

- !6 
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La composició del saldo d ' aquest epígral: a la data de 31 de desembre de 2009, era la següent: 

(Euros) 
Deutor Creditor 

RetenciollS a compte de l'Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques corresponent al quart 
trimestre de rexercici 2009, pagades al gener de 2010 72.281.36 

lmpost sobre el Valor Afe.gi t corresponent al quart 
trimestre de J'exercici 2009. pagat al gener del 2010 31.71 7,77 

Hacienda Pública acreedora por subvenciones 
a reintegrar 810,32 

Seguretat Social del mes de desembre de 2009, 
pagada al gener de 2010 27.766,08 

132,575.53 

\! Situació fiscal, El Consorc i té pendents de comprovació per part de la Inspecció d'Hjsenda 
els impostos corresponents als exercicis 2007 a 2010, ambdós inc1osos que )j resulten 
d 'aplicació, La Direcci6 del Centre 110 espera que en cas d' inspecció. sorgeixin passius 
addicionals d ' importancia. 

Nota 14 Despesesde~perso=a I~~~~D=~____________________________________________ 

El detall d'aquest epigraf, a 31 de desembre de 2010 i 2009, era el següent: 

(Euros) 

2010 2009 

ous i salaris 942.220,93 960.041,08 
Remlllleracions becaris 13 5JJ30,35 163.416,67 
Personal cedit per la UAB 248.868,07 298.640,14 
Seguretat Social a cárree de l'empresa 353.630.08 327,984.66 

Altres despeses socials 144,80 

1.679.749.43 1.750.227.35 

Persones empleades en I'exercici 2010. El número mig de persones empleades e 
I'exercici 2010 per categones professionaJs i la distribució per sexes i categorie 
tancarnent de J' exercíci son eJs següents: 
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Plantilla Planti lla a 31-1 2-2010 
Categoría professional promig Homes Dones Total 

Di recció general 1 1 1 
Gerencia 1 1 1 
Admuü stradora 1 1 1 
Oficials 1 1 1 
Programadors .) 

.... 3 3 
Personal Investigador 3] 28 3 31 
Tecrucs lO 6 4 ] 0 
Oficials de segona -...1 4 4 

2 12 U ~2 

Persones empleades en I'exercici 2009. El número rnig de persones empleades en el curs de 
l' exercici 2009 per categories professionals i la distribució pcr sexes i categorics professionals al 
tancament de l'exercici son els següents: 

Plan tilla Plantilla a 31-12-2009 
Categoria profess ional promig Homes Dones Total 

Direcció general 

Gerencia 

Administradora 

Ofic ials 


\! Programadors 5 5 5 
Personal Investigador 29 29 29 
Tecruc 11 7 4 11 
Oficials de segona ~ - ~ ~ 

') 

-
U 1} ....!l. ~ 

Is membres del Consell de Govem a 31 de desembre de 2010 son sis homes i dues dones. Els 
carrees del Consell de Govem aixi com el Director General no estan retribuIts 

Nota 15 Serveis exteriors 

La seva composició, a 31 de desembre de 2010 i 2009. era la següent: 
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Arrendaments i d l110ns 
Mantennnent terrenys i jardi 
Manteniment edifici 

Mal1teniment maquinaria. mobíliari 
Manteniment equip infomJ3tica 

erveis de professionals independents 
Cursos i conferenci< 

Fonnació 
Transports 
Primes d'assegurances 
Serveis bancaris 
Relacions públiq ues 
Material d'oficina 
Lhbres i altres publicacions 
Despeses de dietes 
Despeses de viatges 
Telefon 
Correu 
Parking i peatge 
Despeses diverses 

Nota 16 Ingressos d'explotació 

(Emos) 
2010 2009 

436.28 3.974,59 

1.543.00 2. 150,02 

-9,16 3.630.21 

9. 712,83 7. 378.3 3 

4.363 ,09 -2.7 10.00 

155.101 ,27 133.633,1 0 
13 .33 1,30 62.065.93 

13.165. 15 13.679.28 

2.450, 12 3.170,7 
-.892,63 7.836.69 
.505,05 389,90 

10.379,34 12.594.25 

4.146,59 7.349,82 

8.436,02 20.589,11 
60.826,11 60.067,87 

14 l.321,70 164.280,34 

5.405.12 7.41 0,34 

399,72 0.00 
1.895,17 2. 10 1,66 

29.037,52 15 .128,2 3 

471.3 38.85 524. 720.40 

El seu detall al tancament de 31 de desembre de 2010 i 2009. és el següent: 

(Euros) 

ervelS 
Vendes de producte temunat 
Prestació de serveis 
Projectes competitius 
Ingressos per serveis diversos 
S ubvencions 

2010 


616.836,48 
l.274.100,21 

2.400.02 
240.625.00 

2.133.961.71 

2009 


30,00 

1.061.651 ,91 
995.040,56 

163.1 9 
519.273.71 

2.576.159,37 
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Nota 17 J\rledi ambient 

Donada 1' activitat a la que es dedica J' Entitat (veme Nota 1). aquesta no té responsabiJitats. 
despeses. actius. ni provisions i contingencies de natmalesa medi ambientals que puguin ser 
significatius en relació amb el patrimonio la s ituació fmancera i els resultats de la mateixa. 

Per aquest motiu no s'i nclou cap desglossament especític respecte a infonn ació medi ambiental. 

Nota 18 Retribució a ls auditor': 

L ' import deis honoraris meritats pels serveis d' auditoria de comptes anuaJs corresponents a 
l" exercici acabat el 31 de desembre de 2010 ha estat de 4. 709,16 euros (4.572 euros a 31 de 
desembre de 2009). 

Nota 19 Altre informació 

1.- Analisi del balan., ¡ el compte de perdues i guanys en relació a I'exercici 2010 i 2009. 
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rall 

ratis de liquidi tal 

CO Rcepte valor id e al 

\'alor cia. 

20 10 2009 

uquidilal Actl u ("un ila n¡ 

E'IIj¡lblc u e l 
l.:' - 2 4.15 3.85 

I 

Fons ck' man iobra s obre 
ckutes :l curt h.:'. rmini 

Fo n, de lll:.l n ln hrH 

Deut es a C L 

0,5 - I 3.25 2,85 

Trcsorcf"ia Rc a l11 7a i>le Dis llo nlble 
E.xig lbk a 1;.' . t. 

I 4.15 3.10 

Di sponibili tut Disponlhle 

fxu tes u e I 
0.3 OJO 0,7 1 

rati 

ratt~ tI' e nde ulame nt 

conce ptc valor ide al 

valo r cia, 

201 0 2009 

Fndc ut,1mCnl TOlal deulcs 

ro tal Puss iu 

1),4 - n,6 U, I5 0,19 

AutononÚi:1 CupH ab prop lS 

Total deules 

0,7  1.5 0,84 11,63 

I 

Garantia i\ ctiu rea l 
'J I¡tal dcull:S 

Pro u > 1 5,97 4.55 
I 

I 

Qualilal del de ute 

-

De lite " l' 1. 

To tal d CUIL'S 

---

Reduit 

---

1.00 1,00 

rali 

rati.s de rn l adÍl acliu.o. 

con('epte valor ideal 

va lor cia. 

20JO 2009 

Rot.aciú de I'nc tiu lb Vs:ndc~ 

A, tiu Ilx 
F.k vat 2,17 ~2 

RO(l1ció de I '.o ctiu ci.-cu lan. VC l1 d ~s 

¡\ el lll clrcu lanl 
IJcvat 0.42 0.53 

Rotació de el ients Ve nues 

CII~ nts 

E1ev al 0.83 1,08 

rati 

ratis de gestió de cobrarnenl i pal'(a menl 

coDee pIe \·alor id eal 

\ :llo r cia_ 

2010 2009 

Tcrmini de cobrurnt'nt CIIen~ !:;r.~ t!'<~ 
Vendes 

• 365 Redu.! 44034 337,08 

Ins ohcncies definiriws IncoDrn hlc, 

Vendes 
Rcdult n.05 0.05 

Tcrmi ni de pngllment Pru vddors 

Compres 

· 365 Eleval, en I in 10 

amb el s eClor 

76)9 8'1,89 

- :2\ 
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Analisi deis ratis 

a) 	 Liquidita t El valor ideal d 'aquest rati es troba entre 1.5 i 2. A l"exerc ici 2010 aquest valor 
ha estat de 4,25 significant que el Consorci pot tenir actÍ us circulants ociosos. Fent una 
puntualització, el dlcul es real itza am b W1CS dades a 31 de desembre de 2010, i en el cas 
d'aquest Consorci cada any a mitjans de desembre comenya a eobrar les subvencions que 
dmant r exercici sebrüent necessitara. Aixó suposa que en la data que estan calculats els ratis 
el saldo de la tresoreria sigui molt alt, peró no significa dones que durant la resta de l'any 
aquest valor pugui disminuir, com realm ent passa. A més a més, dmant el exercici 201 0 s"ha 
continuat la política d' inversions, sense cap (ipus de risco per tal de optinützar aquest actius 
circulants. 

b) 	 Fons de Maniobra sobre deutes a curt termini El valor ideal d 'aquest rati es troba entre 
0.5 i 1. En aquests moments cve es traba en el 3,25. Aixó sign ifica que el Fons de 
Maniobra representa el 325% de I' exigible a curt termini. El Fons de Maniobra és una 
garantia per a I'estabil itat de I'empresa. ja que. des del punt de vista del finan¡;:ament. és 
aquella part de rActiu Circulant que és íinan¡;:ada amb recursos pennanents. En el cas 
coneret del Consorci, el Fons de Maniobra és posi tiu, i per sobre deIs valors ideals. 

e) 	 T resorer ia. Amb les dades que ens dona el balan« de situació, aquest rati utilitza els 
mateixos valors que el rati de liquiditat i per tan!. dona el mateix resultat i les concIusions a 
les que podem arribar són les mateixes. 

d) 	 Dispooibilitat. El valor ideal per aquest rati és de 0.3 aproximadarnent. Tanmateix, podem 
indicar que si el valor del rati és baix es poden tenir problemes a I'hora d' assegmar e.ls 
pagaments a creditors. Contrarjament. si el rati de disponibilitat augmenta molt per sobre de 
0.3 poden existir disponibles ociosos. per tanto pot minorar la rendjbilitat deis mateixos. En 
aquest moment ens trobem que CVC esta exactament al O) . Tanmateix afegim el mateix 
comentari que en el rati de liquiditat: aquest valor durant I' anv és fl uctuant. 

e) 	 Ratis d ' endeutament. Aquests ratis són utilitzats per a diagnosticar sobre la quantitat i 
qualitat del deute que té l'empresa., així com comprovar fins a quin punt s' obté el benefici 
suficient per a soportar la carrega fi nancera de l'endeutament, en el cas que existeixi, i 
permet mesurar el grau de dependencia que l'Entitat té en funció de la procedencia deis 
recursos fi nancers que utilüza. 

c.\ que es vol destacar es el pes que les deutes a curt termini tenen sobre el total de les deutes 
de r Entitat. Per evitar tensions financeres, que podria comportar el fet de tenir un alt 
percentatge de deute a cwt tennini , el que es recomana es que la proporció de financ;ament 
alia a curt sigui menor que a lI arg termini 

De l· estudi fet deis ratis d'endeutament sobre el baJan¡;: de situació de cve podem treure 
finalment la següent conclusió: 

De la qualitat del deute podem dir que com més baix sigui el valor del rati de qualitat d 
deute significara que el deute és de millor qualitat. Com més ll unya sigui el tenn ini del deute 

~~-és qual itat d' endeutament es li ndra. En el r as de CVC aguest rati dona un valor d' l . Aixó 
·tica que tots els deutes són a curt terrnini . 

~'lo 
c:, 
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1) 	 R atis de ro tació d ' actius. Aquests ratis permeten estueti ar el rendiment que s'obté deis 
actius. El valor ideal deis ratis de rotació és que siguin quant més alts millor. Per fer un 
mi llor estud i s ' anali tza els exercicis 2010 i 2009. La situació ideal tora que els ratis de 
rotació augl1lentessin any darrera any. D 'aquesta manera, cada cop caldria una menor 
inversió en J' actiu per poder realitzar les vendes. Per tant, pel iet de tenir menys actius hi 
hamia menys passius i més eficient seda l'empresa. 

Les conclusions a les que arribem. veient I' evolució d ' aquests ratis dillant els dos exercicis 
és la segiient: 

- Els valors que donen els ratis són més baixos que respecte I' exercici 2009. Aquest fet es 
conseqüeocia de la disminució dei s ingressos per prestació de serveis i subvencions. Que 
el valor d' aquest rati sigui aH signifi ca que cada vegada es necessita menys inversió en 
act ius per fer Olés vendes. 

g) 	 R ati de termini de cobrament. Indica la xifra mi~jaIla de dies que el Consorci triga a cobrar 
deis clients. Amb les dades q ue ens dona el rati veiem que CVC triga una mitjana de 440 
dies en cobrar una factilla en l' exercici 20 I O. Aquesta mi1j ana es molt més alta que en 2009 
COlll a conseqüencia de l'endar reriment en el cobrament de subvencions. 

\L 
h) Rati d'insolvencies defmit ives. Aquest rati ens indica el percentél!tge de clients morosos que 

teoliTI respecte de les vendes que fem . El valor que dona és insignifican t. També hauríem de 
considerar que gran part de les vendes de CVC són subvencions i que per taot no es 
consideren clients morosos. 

i) 	 Rati de tennini de pagamento Inetica la xifra mitjana de dies que CVC tri ga a pagar aJs 
creditors. Durant l' exercici 2010 aquesta mi~jana ha sigui de 76 dies. Tinguem en compte la 
gran diferencia que existeix entre el termini de cobrament i el teml ini de pagament, dones 
pot representar que en moments puntuals representi un problema per al pagament de les 
obLigacions en les que el Consorci incorregués. No obstant, considerant el sistema de 
finan<;ament de CVC mitjanc;ant les subvencions, aquesta situació no es pot defInir com a 
preocupan!, i més tenint en compte la evolució que l'Enutat esta ten int respecte a la seva 
política d'inversions que ens fa veure lUla bona liquietitat. Encara que aixo no comporti que 
la companyia estigui subjecte a mi llorar en quant a la possibil itat d' aconsq,l1Ji r possibles 
descornptes ilo majors tenninis de pagarnent dd s creditors. 

2. - Infomlació sobre els aplayaments de pagament efectuats a prove"ldors. Disposició adicional 
tercera. "Deber de Jnjoffi1ación de la Ley 15/20 (0, de 5 de j ulio". 

E n relació a la infom1ació requerida per la "Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 
de julio" per aquestes prirneres comptes anuals formulades despres de l ' entrada en vigor de la 
L1ei, al 31 de desembre de 20 10 un importe de 0,00 eillOS, aproximadament, del saldo pendent de 
pagament als prove"idors tenia lli1 aplayament superior al tennüli legal de pago. 

E l saldo fa referencia als provei"dors de l'Entitat que per la seva naturalesa son cr~ 
comerci als per deutes com a suministradors de bens i serveis. ?/~--v o aud.¡JI. 

fI 'j)? ca 
~"i} ~ 
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El tenn inj maxÍDJ legal de pagament aplicable a la Societat segons la Llei 3 / 2004, de 29 de 
desembre, per la qua! s'estableL"en mesures de Lluita contra la morositat en les operacions 
omercials, és de 85 dies. 

Bellaterra, 15 de mars: de 20 11 
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