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G\'a 
Gironella Velaseo dudi tore" 

Informe favorable d ' auditoria deis comptes anuals abreujats de I'exercici 2011 

Al Consell de Govern del Consol"ci Centre de Visió per Computador: 

Hem auditat els comptes anuals abreuj ats del Consol"ci Centre de Visió per Computador que 
comprenen el balany abreujat a 31 de desembre de 2011 , el compte de perdues i guanys abreujat, 

I'estat abreujat de canvis en el patrimoni net i la memoria a breujada corresponents a J'exercici anual 
finalitzat en aquesta data. El Director General es responsable de la formulació deis comptes anua1s 

abreujats de I'entitat, d'acord amb el marc normatiu d ' informació financera aplicable a I'entitat (que 

s' identifica en la Nota 2 de la memoria ab reuj ada adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que conté aquest. La nostra responsab ili tat és expressar una opinió sobre els esmentats 

comptes anuals abreujats en el seu conjunt, basada en el treba ll realitzat d ' acord amb la normativa 

reguladora de I'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix I'examen, mitjanyant 
la realització de proves selectives, de I'evidencia justificativa deis comptes anuals abreujats i 

I'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris comptables util itzats i les estimacions 
realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'i nformació financera que resulta d 'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anua1s abreujats de l' exercici 201 J adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patri moni i de la situació finan cera de l Consorci Cen tre de 
Visió per Computador a 3 J de desembre de 20 J J, així com deis resultats de les seves operacions 

corresponents a l'exercici anual finaJitzat en aq uesta data, de conformitat amb el marc nonnatiu 

d'informació financera que resulta d ' aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables 

continguts en el mateix. 

Gironella Velasco auditores, SAP, Unipersonal 
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Consorci Centre de Visió per Computador 


Balan~ abreujat a 31 de desembre de 2011 i 20]0 

(Xifres expressades en euros) 

Actiu 

A) Actiu no corrcnt 
1. Immobilitzat intangible 

2. Concess ions 

3. Patents , Ilicencies , marques y sirnilars 

5. Aplicacions inforrnilliques 

U. Immobilitzat material 
l . Terrenys i conslruccions 

2. Instal'lacions lecniques i allre immobililzal malerial 

4. Amorlitzacions 

Notes de la 
memória 

5 

6 

31-12-2011 

661.878.22 

(473,23) 

661.404,99 

291.863,92 

1.159.800,64 

(1.230.454,44) 

221.210,12 

31-12-2010 

706.003,43 

(190,59) 

705.812,84 

291.863,92 

1.063.423,84 

( 1.079.303 ,89) 

275.983,87 

882.6 15,11 981.796,71 

B) Actiu con'cnt 

1Il. Deutors comercials i allres comptes a cobrar 
l . Clienls per vendes i pres tacions de serve is 

3. Deutors diversos 

5. AClius per impost corrent 

6. Altres crédils amb les Administracions Públiques 

V. Inversions financeres a curt lermini 
5. Altres actius financers 

7.1 

13 

7.1 

267.187,44 

1.317.499,33 

1.584.686,77 

970.170,00 

970.170,00 

353.661,06 

4.335,69 

2.084.368,83 

464,96 

2.442.830,54 

970.170,00 

970.170,00 

VI. Periodificacions a curt termini 2.215,32 2.482,36 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalenls 

l. Tresoreria 

2. Allres actius líquids equivalenls 

7 .1; 8 

844.099,33 

1.120.000,00 

1.964.099,33 

350.974,71 

1.120.000,00 

1.470.974,71 

4_521.1 71,42 4.886.457,61 

Total Actiu lA) + 8)1 5.403_786,53 5.868.254,32 

a 31 de desembre de 20 II 

(A) 



Consorci Centre de Visió per Computador 

Balan~ abreujat a 31 de desembre de 2011 i 2010 
(Xifres expressades en euros) 

Patrimoni net i Passiu 
Notes de la 31-12-201031-12-2011 

memoria 

A) Patrimoni Det 
A- 1) Fons propis 9 

l. Capital 
845.847.56854.232.44l. Fons socia l 

57.935,3 7 

912.167,81 

57.935,372. Parrimonl rebul en eess ló 

903.782,93 

V. 	Resultats d'exercicis anteriors 


1 Ro manenl 
 23.877.1415.492.26 

(404 .716,98) 

(389.224,72) 
2. (Resultals negalius d'exercieis ameriors) 

23 .877.14 

(404.716.98)239.157,43VII. Resultat de I'exercici 

920.653,6110 951 .064,00 A-3) Subvencions , donacions i Ilegats rebuts 

1.443.596,701.713.164,52 

B) P assiu 0 0 corrcnt 

405.864.257.2 Il. Deutes a Il arg termini 

2.852.017,65 2.587.730,20JOV. 	Periodificac ions a lIarg termini 

3.257.881,902.587.730,20 

C) Passiu corrcnt 

279.391.95196. 169,50 11. 	 Prov isions a curt termini 

10.784,32 7.2 60. 189,28II!. Deutes a curt termini 

V. Cred itors comercia ls i al u'es comptes a pagar 
106.631,54 7.2 57.084.50 3. Credilors diversos 

657.022,077.2 	 611.921.194. Personal (remuneraeions pendents de pagamenl ) 

77.240 ,7513 82.468 . .755. Passius per imposl corren l 

35.705,0913 	 33.508,596. Altres deul es amb les Adminislracions Públlques 

7.2 	 61.550,00 

846.533,03 
7. Besrreles de el ienLS 

876.599,45 

1.102.82181 1.166.775,72 

Total Patl'Írnoni net i Passiu lA) + B) + C)I 5.403.786,53 

Les Notes l a 19 descrites en la Memoria formen part integrant del balanc;: corresponent a I'exercici 
a 3 I de desembre de 20 11 

(8) 

http:611.921.19
http:57.084.50
http:279.391.95
http:405.864.25
http:404.716.98
http:15.492.26
http:23.877.14
http:854.232.44
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Consorci Centre de Visió per Computador 

Compte de perdues i guanys abreujat pels exercicis finalitzats a 

31 de desembre de 2011 i 2010 


(Xifres expressades en euros) 


A) O peracions continuades 
Impon nel de la xlfra de ncgoc ls 

a) Vendes 

b) Presrac lo ns de scrvcls 

AprOV\SIOnamenlS 

b) CO!1Swn de malcries prim es 1altres materlcs conswnibl es 

5 Alrres ingressos d'explotacio 

a) lngressos accessoris i altrcs de gestio correnL 

b) Subvenc lons d'cxplol3Cio incorporades al resultat de ¡'excret el 

6. Despeses de personaJ 

a) S0I15. salaris i similars 

b) Carregues socials 

A[tres despeses d'explo i8C io 

a) SCrvCIS extenors 

b) Tnbuts 

e) pcrdues. dc teriorrunent i vanaclo de prOVISlons per operaci olls comcrcial s 

d) Subvencions corrents I ajuts enuegats 

8. Amorurzació de 1'lInmoh dil/.,lt 

9 ImpulaclO de subvenclOns d' immobhtzat no (¡nancer I allres 

1 1 A ¡tres resullaLS 

a) Ingress05 excepc10 na ls 

b) Despeses excepc10nals 

A, I) Resultat d'c xplotació 

12 I ngressos financcrs 

b) De valors negociables i alues LJl Slruments t"mancers 

a2) En tercers 

13. Despeses f¡nanceres 

b) Pcr dculeS amb te rcers 

15. Diferencies de canv l 

16. Dcteriorament i resulta! per a l; enac ;ó de InsLrurncnts fln ancers 

a) Detefloranlent I perdues 

A,2) Res ultat finan ct r 

A,3) Res ulta! abans d'impostos 

17 ImposI sobre beneflc ls 

A.4) Resultat de I'exercici proeedent d'operaeions eonlinuades 

B) O peracions interrompu des 

18 Resultat de l'excrc lc l proceden! d'operaclons mtcrrompudes netes d'jmpostos 

A,S) Resultal de I'exereiei 

Notes en la 
memoria 

16 

16 

14 

15 

5 ,6 

10 

Excrcici 201 I 

41.90 

1.728 .70 1,50 

1 728.743 .40 

(75.295,86) 

(75295,86) 

1 0 .156,76 

739.170,92 

749.327,68 

(1 283.005.49) 

(370.969,59) 

( 1.653.975,08) 

(383 .4 02,57) 

( 11 092 ,72) 

(95088,69 ) 

(645:18,9 1) 

(554 .122,89) 

(199.476.49) 

93.264,84 

2.333 .:n 

(1,477,02) 

856,35 

89,321,95 

56.853,48 

56.853,48 

(5.732,7 1) 

(5.732,7 1 ) 

98.7 14 ,71 

98 .714.71 

149,835,48 

239,157,43 

239,157,43 

239,157,43 

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memoria formen pa.1 integrant del compte de perdues i guanys d 

(C) 

Excrcici 20 I O 

1.594 146.68 

1.594.146,68 

(89.665, 63) 

(89665,6)) 

2.400,02 

240.625,00 

243025,02 

(1326.11 9,35) 

(353 .630,08) 

(1.679 749,43) 

(471 338,85) 

(17.271.29) 

207805,20 

(280804 ,94) 

( 19 1.422,60) 

162.962,85 

1.046,57 

(2.853 ,97) 

( 1.807.40) 

(243,315,45) 

16 0 16,76 

16,0 16,76 

2.051. 11 

( 179,469,40) 

( 179.469.40) 

(161.401,53) 

(404,7 16,98) 

(404,716,98) 



Consorci Centre de Visió per Computador 

Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici 
finalitzat a 31 de desembre de 2011 i 2010 

A) 	Estat abreujat d'ingressos i despeses reconegudes corresponent a l'exercici finalitzat a 
31 de desembre de 2011 i 2010 

(Euros) 

Notes 2011 2010 

A) Resultat del compte de perdues i guanys 3 239.157,43 (404.716,94) 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 

1. Per valoració d'instruments financers 

11. Per cobertures de fluxos d'efectiu 

111. Subvencions, donacions i lIegats rebuts 	 10 76.170,00 200.974,00 

IV. Per guanys i perdues actuarials i altres ajustaments 

V. Efecte impositiu 

B) Total ingressos i despeses imputades directament en el patrimoni net (1+1I+1I1+IV+V) 76.170,00 200.974,00 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

VI. Per \'aloració d'instruments financers 

VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu 


vnl. Subvencions, donacions i lIegats rebuts 10 (93.264,84) (162.962,85) 


IX. Efecte impositiu 


C) Total transferencies al compte de perdues i guanys (VI+VII+\'III+I.,{) (93.264,84) (162.962,85) 


TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS (A + B + C) 222.062,59 (366.705,79) 


Les Notes 1 a 19 descrites en la Memoria són part integrant d'aquest estat d'ingressos i despeses 
reconeguts de I'exercici 2011 

B) 	Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net corresponent a )'exercici 
finalitzat a 31 de desembre de 2011 i 2010 

(Euros) 

Patrimoni ResultalS Subvencions. 

Fans rebul d'excrcicis Resultal donacions i 

Socíal en cessió an1enors de I'excrcici lIesals rebulS Total 

A. SALDO AJUSTAT, FINAL DE L'ANY 2009 660.462,54 57.935,37 25.007,32 8.384,88 1.096.052,35 1.847.842,46 

L Ajustaments per canvis de criteri 2009 

11. Ajustaments per errors 2009 

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'AN\' 2010 660.462,54 57.935,37 25.007,32 8.384,88 1.096.052,35 1.847.842,46 

1. Total illgressos i despeses reconegudes (107.926,97) 38.011 ,15 (69.9 15.82) 

11. Operacions amb socis o propietaris 

111. Altres variacious del patrimoni nel 25 .007,32 (16.622,44 ) í 8.384 ,88) í213 .409,89) í213 .409,89) 

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2010 685.469,86 57.935,37 8.384,88 í 1 07.926,97) 920.653,61 1.564,516,75 

1. Ajuslaments per canvis de criteri 2010 

11 . Ajuslaments per errors 2010 160.377,70 15.492,22 í296.789,97) íI20920,05) 

D. SALDO AJUSTAT,INICI DE L'ANY 2011 845.847,56 57.935,37 23.877,10 !404.716,94l 920.653,61 1.443.596,70 

1. Total ingressos i despeses reconegudes 	 239.157,43 (17 .094,84) 222.062,59 

11. Operacions amb socis o propietaris 

111. Altres variacions del patrimon; net 	 8.384,88 !41 3 101,82) 404.716,94 

E. SALDO, FINAL DE L'AN\' 2011 854.232,44 57.935,37 ::::P89.224,72) 239.157,43 

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memoria són part integrant d'aquest estat total de canvis en el patr;' 

net de \' exercici 2011 


(D) 

47.505,23 

951.064,00 



Consorci Centre de Visió per Computador 

Memoria de r exercici 2011 

Nota 1. Activitat de (,Entitat 

El Consorci Centre de Visió per Computador (CVC) és un consorci públic integrat per 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i per la Universitat Autónoma de Barcelona 
amb personalitat jurídica plena, que té com objectiu executar els programes de recerca basica i 
aplicada, desenvolupar aplicacions, impartir cursos de formació i prestar serveis a les 
empreses i altres entitats, dins del camp de la visió per computador i afins. La seva constitució 
va ser en data 13 de juliol de 1994 . 

Donada l' activitat que té I 'Entitat, aquesta no té actius ni ha incorregut en des peses destinades 
a la minimització de l' impacte mediambiental i a la protecció i miliora del medi ambient, ni 
existeixen provisions per a risc i despeses ni contingencies relacionades amb la protecció i 
millora del medi ambient que puguin ser significatius en relació al patrimoni , la situació 
financera i els resultats de l'Entita1. Per aquest motiu, no s' inclouen els desglossaments 
específics a la present memória abreujada de les comptes anuals abreujats respecte a la 
informació de qüestions mediambientals. 

EIs presents comptes anuals abreujats es presenten en euros per ser aq uesta la moneda de 
I'entorn económic principal en el que opera l'Entitat. 

Nota 2.n~se~_~~...pr.e~~~~~~_~!:~~_()_~p!_~_~_._~_~_~ a~~_ 

Imatge fideI. 

EIs presents comptes anuals abreujats de l'exercici 2011 han estat obtinguts a partir deis 
registres comptables a 31 de desembre de 2011 , i es presenten d' acord amb el Reial Decret 
1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat i les 
disposicions legal s en materia comptable obligatóries, de manera que mostren la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de l' Entitat haguts durant el 
corresponent exercici. 

D'acord amb la legislació mercantil vigent, l'Entitat pot formular comptes anuals abreujats, i 
ha optat per aquesta presentació ampliant la informació de manera voluntaria. Els comptes 
anuals abreujats de r exercici 2010 varen ser aprovats el 11 de gener de 2012. 

EIs comptes anuals abreujats de I'exercici 2011 son formulats pel Director General de 
l'Entitat i seran sotmeses a la aprovació del Consell de Govern de ¡'Entitat, estimant que seran 
aprovats sense cap modificac ió. 

Principis comptables. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fi 
disposicions legals en materia comptable. 

- 1 
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Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades. 

La informació continguda en aquests comptes anuals abreuj ats és responsabilitat del Director 
General de 1'Entitat. 

En l'elaboració deis comptes anuals abreujats corresponents a I' exercici 2011 se n'han 
determinat estímacions i hipotesis en fW1Ció de la millor informacíó di sponible sobre els fets 
analitzats a la data de fo rmulació d 'aquests comptes anuals abreujats, es possíble que 
esdeveniments que puguin tindre 1I0c en un futur obliguin a mod ificar-les (a l'al<;:a o a la 
baixa) en els proxims exercicis, la qual cosa es faria de fo rma prospectíva reconeixent els 
efectes del canvi d ' estimació en els corresponents comptes de perdues i guanys futurs . 

Comparació de la informació. 

Els comptes anuals abreujats de 1 'Entitat deIs exercicis 201 1 í 2010 han estat elaborats 
d'acord amb el Pla General de Comptabí litat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre. 

Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balan<;:, del compte de 
perdues i guanys, de l ' estat de canvis en el patrimoni net i de la memoria, tots ells en format 
abreujat, a més de les xifres de l'exercici 20 11, les corresponents a l' exercici anterior. 

A causa de la detecció i correcció d'errors comptables procedents d'exercicís anteríors, 
I 'Entitat ha procedít a la modificació de les x ifres comparatives de J'exercici 201 0 anterior, 
d'acord al següent detall: 

Correcció de les cifres comparatives de l'exercici 2010 

(Euros) 
31.12.2010 31. 12.20 10 Correcció 

Descrípció Aprovades Corregides d'errors 

Fons socials (685.469,86) (845 .847,56) (1 60.377,70) 
Romanent (8.384,88) (23. 877,14) (15.492 ,26) 
Provisíons a curt termini (294. 884,21 ) (279.391 ,95) 15.492,26 
Actius per impost corrent 2.220.78 1,14 2.084.368,83 (136.412,31) 
Resultat de l'exercici 107.926,97 404.7 16,98 296.790,01 

1.339.969,16 1.339.969,16 

Elements recollits a diverses partides. 

EIs elements del patrimoni que estan registrats en dos o més part ides del balan<;:, s'expliquen, 
en el cas que n'hi hagi , en els corresponents apartats de la memoria. 

Canvis en c.-iteris comptables. 

- 2 
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Co rrecció d' errors. 

Les correccions d'errors provenen de l' excés d' imputació a ingressos per prestació de serveis 
del compte de perdues i guanys de l'Entitat de I'exercici 2010, corresponents a ingressos per 
prestació de serveis de subvencions de 2009 per import de 296.789,97 euros i per un error en 
defecte d' imputació a ingressos per prestació de serveis de l' exercici 2009 corresponents a 
subvencions de 20 10 per import de 160.377,70 euros. 

En els comptes anuals abreuj ats de 201 0, han estat corregits els errors deIs ajustos esmentats 
en el paragraf anterior, motiu pel qual les xifres deIs comptes anual s abreujats de 1'exercici 
2010 aprovades, no coincideixen amb les mostrades en els presents comptes anuals abreujats . 
En els estats abreujat de canvis en el patrimoni net es mostra aquesta concil iació. 

Nota 3. Distribució de resultats 

La proposta de di stribució del resultat de l' exercici 201 1 es la següent: 

Base del reQartiment (Euros) 

Benefici de l ' exercici 239.157.43 

Distribució 

A Romanents 239. 157.43 

Nota 4. Normes de valoració 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l'Entitat en I'elaboració deIs seu s 
comptes anuals abreujats per a l'exercici 2011, d ' acord amb les establertes pel Pla General de 
Comptabilitat, han estat les següents: 

4.1. Immobilitzat intangible. 

L' irnmobilitzat intangible es reconeix inicialment pel seu cost d ' adquisició i, 
posteri0l111ent, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització acumulada, 
calculada en funció de la seva vida úti l, i de les perdues per deteriorament que, en el seu 
cas , hagi experimentat. Els actius intangibles amb vida útil indefin ida no s'amortitzen, 
pero són sotmesos , almenys una vegada a I' any, al test de deteriorament. 

L' Entitat reconeix comptablement qualsevo l perdua que hagi pogut produir-se en el valor 
registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, uti litzant com a 
contrapartida 1'epígraf " Perdues netes per deteriorament" del compte de perdues i 
guanys. 

Els criteri s per al reconeixement de les perdues pel deteriorament d'aquests actius i,· 
seu cas, de les repercussions de les perdues per deteriorament registrades en e 
anteriors són similars als aplicats pels actius material s i s 'expliquen posteriorme 
el present exercici, ni en I'anterior, no s 'han reconegut "Perdues netes pe~deteri 
derivades deIs actius intangibles. \ 

- 3 
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a) 	 Concessioos, patents, Iliceocies, marques i similars. Dins d'aquest epígraf, 

s' enregistra la valoració del dret d 'ús de I' edifici de l' Entitat, que ha estat cedit en ús 

per la UAB per a un període de 30 anys, sent el seu venciment l'any 2026. La 

valoració que s 'ha estimat d 'aquest dret d 'ús és coincident amb la valoració de 

l'edifici cedit. 


L'amortització de l' import enregistrat s'amortitza li nealment durant el període de 
concessió del dret d ' ús. 

b) 	 Aplicacions informatiques . Les aplicacions informatiques es troben valorades a 

preu d ' adquisició i/o cost de producció per la propietat de programes i aplicacions 

informatiques, tant els adquirits a tercers com els elaborats per la própia Entitat no 

figurant per tant les despeses de manteniment de l'aplicació informatica. 


La seva amortització s'efectua linealment, en un termini maxim de tres anys . 

4.2. Immobilitzat material. 

EIs béns compresos en l' immobilitzat material s 'han valorat pel preu d' adquisició o cost 

de producció, que es minora per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol 

perdua per deteriorament de valor conegut, en el seu caso El preu d' adquisicions o cost 

de producció inelou les despeses addicionals que es produeixen necessari ament fins a la 

posta en condicions de func ionament del bé, ineloent-hi I.es despeses financeres quan el 

període de producció i d' instal· lació és superior a l' any. 


Les 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 1' inunobilitzat 

material, am b el consegüent retir comptable deIs elements substituHs o renovats. 


Les despeses periódiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, 
seguint el principi de meritació, com a despesa de l'exercici en el qual s'incolTen. 

L'amortització es calcula, aplicant el metode lineal, sobre el cost d ' adquisició deIs actius 
menys el seu valor residual. 

La dotació anual realitzada s ' ha determinat apli cant un metode sistematic que permet 
distribuir el preu d' adquisició o cost de producció durant la vida útil estimada deIs 
diferents elements de l' inunobilitzat. 

No 	ha estat necessaria la dotació de preVISlons ja que les amortitzacions han cobert 
perfectament la depreciació experimentada en cadascun deis béns i no s' han produH 
d'altres perdues reversibles sobre els mateixos . 

Deteriorament de valor d' immobilitzat material ¡intangible. 

A la data del tancament de cada exercici , I' empresa revi sa els imports en ll ibres del seu 
immobilitzat material e intangible per determinar si existeixen indicis de que t ·auQ' . 

esmentats actius hagin sofert una perdua de valor pel deteriorament del valor. En c ~~ 11'0 

existeixi qualsevol indici, es realitza una estimació de l' import recuperable <:Jctiu ~I' 
corresponent per determinar l' import del deteriorament necessario EIs cal 1tlS .~ J 

deteriorament d 'aquests elements de l' immobili tzat material s ' efeC¡Uen e ~ent...~ 

element de fonna individualitzada. _4 _ \ ~ I .~ 

~, 




Les correccions valoratives pel deteriorament es reconeixen com a des pesa a la compte de 

perdues i guanys. 


Les perdues per deteriorament reconegudes en un actiu material són revertides quan es 

produeix un canvi a les estimacions sobre el seu import recuperable augmenta el valor de 

l' actiu com abonament a resultats am b el límit del valor en !libres que el actiu hagués 

tingut de no haver-se realitzat el deteriorament. 


En I'exercici final itzat el 31 de desembre de 2011 l'Entitat no ha registrat perdues per 

deteriorament de l' ilmnobilitzat materi al i intangible. 


4.3. Actius i passius financers. 

I. 	 Actius financers. Es reconeixen en el balany quan es du a terme la seva adquisició i 

es registren inicialment al seu valor raonable, inc1oent-hi en general les des peses de 

la operació . 


Es classifiquen com a corrents els actius i passius fi nancers amb venciment igualo 
inferior a un any, i com a no corrents si el seu venciment és superior a un any. 

EIs actius financers es donen de baixa en el balany de l' Entitat quan s'han extingit o 
s ' han cedit la totalitat deIs drets contractual s sobre els fl uxos d'efectiu de I' actiu 
financer, i és necessari que s' hagin traspassat substancialment tots els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de I' actiu. 

a) 	 Préstecs i partides a cobra r. EIs saldos deIs deutors comercials 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 raonable sempre que no tinguin tipus d' interes 
pactaL 

Com a criteri general, al menys al tancament de l'exercic i, l' Emitat procedeix a 
revisar deta!ladament tots els saldos per a determinar si el valor cobrable s 'ha 
deteriorat com a conseqüenci a de problemes de cobrament o d'altres 
circumstancies. En aquests casos, les diferencies es reconeixen en el compte de 
perdues i guanys de l' exercici. 

En els casos de renegociació deIs deutes que, d 'una altre manera, estarien 
venyudes s ' apliquen els criteris abans senyalats considerant com a període de 
cobrament el que va des de la generació del deute fins la data de cobrament 
renegociada. 

b) 	 Actius financers mantinguts fins al venciment. S' inc1ouen en aquesta 
categoria els actius on els cobraments son de quantia fi xa o determinable, el 
venciment esta fixat i sobre els quals l' Entitat manifesta la intenció de 
mantindre' ls fins el venciment. Aquestes inversions es registren inicialment a_ 
valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de la trans.~~~ 
que Ji han estat directament atribu"ibles . Posteriorment es valoren f-Í~ost Ili: 
amo~itzat',.i els Jnteres~os meritats en el període es calculen aplicant ~:n~~eto~e~..~ ~,~' .
del tlpUS d mteres efectlU. I rh , ::::: ,..f?;J"I\~ ~ 

I (L) '-""·i'" ~ '}
;:: ~ ~j ~ 

1 u ".:1 1" , \\ 

-:. ~f;?-' 
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2. 	 Passius financers. Aquesta categoria inclou els debits per operacions comercials i 
els debits per operacions no comercials. Aquests recursos aliens es classifiquen com 
passius corrents, sempre i quan I'Entitat tingui un dl'et incondicional a diferir la seva 
l iqu idació durant almenys 12 m eso s després de la data de balany. 

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d' interes contractual es valoren, tan en el moment inicial com 
posteriorment, pe} seu valor nominal quan !'efecte de no actual itzar els fluxos 
d'efectiu no és significatiu. 

El deute financer es reconeix inicialment pel seu import del valor raonable del 
mateix, regi strant-se també els costos en que s'hagin incorregut per a la seva 
obtenció. En períodes posteriors, es valoraran pel seu cost amortitzat. EIs interessos 
meritats es comptabilitzaran en el compte de perdues i guanys, aplicant el metode del 
tipus d' interes efectiu. 

4.4. Impost sobre beoeficis. 

L'actual normativa de l'Impost sobre Societats, Real Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de mary 
(BOE 11.03.2004), ha ampliat els ens inclosos en l'iunbit de les exempcions i bonificacions, 
qüestió que afecta considerablement al sector públic empresarial de la Generalitat de 
Catalunya. 

En aquest sentit, l'article 9.f) del Reja! Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de ma.ry estableix que 
resten exempts els ens públics d' anaJ.eg caracter de les Comunitats Autónomes i de les 
Entitats Locals . 

Per tant, al esser una Entitat de dret públ ic sotmesa a I' ordenament jurídic públic i 
concretament en tractar-se d'un ens públic d ' una Comunitat Autónoma d'amHeg cankter als 
estatals recollida dins I' apartat f) de I' article 9 del Reial Decret Legislatiu 412004, aquesta 
Entitat esta exempta de l 'lmpost sobre Societats. 

Al tancament de l'exercici es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) 
amb l'obj ectiu de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes 
cOITeccions als mateixos d 'acord amb els resultats de les analisi realitzades .. 

4.5. Ingressos i despeses. 

EIs ingressos i despeses s ' imputen en funció de la corrent real de béns i serveis que 
representen, i amb independencia del moment en el que es produeixi la corrent monetaria o 
financera d'ells derivada. 

No 	obstant aixó, seguint el principi de prudencia, l' Entitat únicament comptabilitza els 
beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre els riscs i les perdues 
previsibles, es comptabilitzen tant aviar com són conegudes. 

Els ingressos per serveis es registren, si és el cas, sense incIoure els imports correspo..r:teEi a uel . 
als impostos que graven aques tes operacions, deduint-se com a menor import de l'~~ció 11'0 .... 

tots els descomptes, inclosos o no en fac lura, que no obeeixen a pagan1ent 1$ y,' " 	ediat. 
, ,.1~ 

Aquests darrers són considerats com a despeses tlnanceres. 	 .ti I~ a'. 
Jv 

\~." •." 
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L' Entitat, durant els exercicis 201 1 i 20 10, ha efectuat conjuntament operacions que estan 
subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit i d'altres no subjectes a l' esmentat impost. A 
tal efecte, li és d ' aplicació la "Regla de Pronata" d' acord amb l'article 102 de la Llei 
37/1 992, de 28 de desembre de l' Impost sobre el Valor Afegit, redacció donada per la 
Llei 66/1997, de 30 de desembre. 

4.6. 	Provisions i cootiogeocies. 

EIs comptes anuals abreujats de I'Entitat recuIlen totes les provisions significatives en les 
quals és més gran la probabili tat que s'hagi d'atendre I'obligació . Les provisions es 
reconeixen únicament en base a fets presents o passats que generen obligacions futures . 
Es quantifiquen tenint en consideració la millor infonnació disponible sobre les 
conseqüencies de l'esdeveniment que les motiva i són reestimades en ocasió de cada 
tancament comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals 
foren originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial quan 
aquestes obligacions deixen d' existir o disminlleixen. 

4.7. Criteris empleats pel registre i valoració de despeses de personal 

a) 	 Indemoitzacioos per acomiadament. D'acord amb la normativa laboral vigent, 
existeix I' obligació d' indemnitzar a aquells empleats que siguin acomiadats sense 
cap causa justificada. No existeixen raons objecti ves que facin necessaria la 
comptabi lització d' una provisió per aquest concepte. 

b) 	 Pla de pensioos. L'Entitat no te ni gestiona cap pla específic de pensions per 
jubilació deis seus empleats, estant totes les obligacions al respecte cobertes pel 
sistema de Seguretat Social del Estat. 

4.8. Subvencions, donacions j Ilegats. 

A efectes de registrar comptablement les subvencions rebudes, l'Entitat aplica els criteri s 
següents: 

1. 	 Subvencions de capital. Tenen cankter de no reintegrables i es valoren en funció de 
I'import concedít. S' ímputen aIs resultats linealment en relació a la vida útil del bé 
subvencionat. 

2. 	 Subvencioos d'explotació. Es registren comptablement com "Altres mgressos 
d 'explotació" en el moment d ' ésser confirmada la seva concessió. 

~~~~~_.!mm.?'!>j~~~~!_~.n tan~!~'.~_ _........ .................._._..........._ ........__ _..._..................__......................_._......_...................__ . 


Analjsi del moviment durant els exercicis 2011 i 2010. La composició i el moviment haguts 
durant els exercicis 2011 i 2010 en els diferents comptes de l' imJllobi litzat intangibl.. 
seves corresponents amortitzacions acumlllades i coneccions valoratives per dete@ent 
acumulades han estat els següents: 
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Immobilitzat intangible - 2011 

Saldo a 

31.12.2010 

(Euro,) 

Addicions 

~·foviments exercici 2011 

TraspassO! 

Baixes o ~ lnver.<;ions 

Saldo a 31.12.2011 

Amortització 

Acumulada Nel 

Concc.'Ssions, patentli, !licencies, marques i similars 1.323756,34 1.323 .756)4 (661.878.12) 661.878,22 

Propietat industrial 11.898,04 316,6J 464 ,96 12.679,63 (13 152.86) (473 ,23) 

Aplicacions infonnatiqucs 43 .321,41 

1.378.975 ,79 

3. 136,00 

3.452,63 

46457,41 

1.382.893,38 

(46.457,41) 

(721.488,39) 661.404,99 

Saldo a 

31.12.2010 Addicions 

(Euro,) 

Moviml!llls \!xercici 2011 

Traspassos 

Baíxes D ~ 

Saldo a 

31.12.2011 

Amonització acumulada 

Conces5íons, patents, llicencje~, marques i similars (617 .752.91) (44125.21 ) (661 878,12) 

Amon; lUció acumulada 

Propielat industrial (11.898.04) (789.86) (464 ,96) (13 . 152,86) 

Amoni17.ACió acumulada 

Aplicacions informatiques (43 .512,00) 

(673 . 162.95) 

(3.410,87) 

(48325,94) 

464.96 

464,96 = 
(46.457,91) 

(721 488,89) 

Immobilitzat intangible - 2010 

Saldo a 

J 1. 12 2009 Addicions 

(Euros) 

Moviments exercici 2010 

Tra.'ipasso~ 

Baixes D ~ hlv~rsions 

Saldo a 31.12.2010 

A.morlitzacló 

A.cumulada Nel 

Concessions, patcnts. ¡licencies. marques i similars 1.323 .756,34 1.323.756,34 (617.752.91 ) 706.00343 

Propiel.'lt industrial 12.363.00 (464,96) 11.898.04 (11.898.04) 

Aplicacions informittiqucs 43 .321.41 

1.J67.077,75 

43.321,41 

1 378.975,79 

(43.512,00) 

(673 . 162.951 
(190,59) 

705.812,84 

(Euros) 

~·lovilTlents C'xercici 2010 

S.ldo a Traspassos Saldo. 

31 . 12.2009 Addicions Baixes O ~ 3112.2010 

Amonill.ació acumulada 


Concession$, patents, lIicencies, marques i similal1i (573.627.67) (44.125.26) 0.02 (617752.91) 


Amonitzaci6 acumulada 

Propieta1 industrial (11898.04) ( 11 .898.04) 

Amonització acumulada 


Aplicacions infom\iuiques (40. 149.09) (3 .362,91 ) (43 .512.00) 


(613 .776.76) (59.386.21 ) 0.02 (673 . 162.95) 

http:673.162.95
http:59.386.21
http:613.776.76
http:43.512.00
http:40.149.09
http:11898.04
http:617752.91
http:44.125.26
http:573.627.67


Les vides útils que s' han considerat als efectes de calcular les amortitzacions deis exercicis són 
les següents per als comptes de 1 ' immobilitzat intangible: 

Anys de vida 
útil estimats 

Concessions 30 
Aplicacions informatiques 4 

A 31 de desembre de 2011 hi ha un total de 59.374,16 euros d' elements d 'inunobilitzat intangible 
totalment anlortitzats que corresponen a elements del compte de propietat industrial i 
d 'aplicacions informatiques ( en 20 10 J' import deis eJements d' immobilitzat intangible totalment 
amortitzats i en ús era de 11.898,04 euros). 

A 31 de desembre de 2011 i 201 0 I'Entitat no te actius intangibles anlb vida útil indefinida. 

Nota 6. Immobilitzat material 
_____ _______ _ • •• _ _ . _ ...... w ___ ._• • _ __ •••• ••• •••••• •••••_ __••••••• _ _ .~.__ 

Analisi del moviment durant els exercicis 2011 i 2010. La composició i el moviment haguts 
durant els exercicis 2011 i 20 10 en els diferents comptes de l' immobili tzat material i de les seves 
corresponents amorti tzacions acumulades 
acumulades, han estat els següents: 

correccions valoratives per deteriorament 

Immobilitzat material - 2011 

(ELlros) 

Sald o a 

~ 

Movim ents exercici 20 1 1 

Traspassos 

Add icions Bai xes D ---1!iL lnvers ions 

Saldo a 31.12.2011 

Amortització 

Acunmlada Nct 

Constnlccions 

Equi ps de docencia i investigacía 

AllrCS instal ·lacions. utill atgt' i mobiliari 

Equips per processos d'infonn ac ió 

Altre irnm ob ilit7...a t material 

291.863,92 

770.93 1,0 1 

129. 269,23 

143.924,75 

10 298,85 

1.355287,76 

64.484. 19 

24 959,7 1 

5 .4 86,30 

1.44 6,60 

96.376,80 

29 1.863.92 

835.4 15,20 

154.228,94 

149.411 ,05 

20.745 ,45 

1.45 1.664,56 

( 112.74 8.52) 

(824.573,92) 

( 122.775.14) 

(149 6 11 ,42) 

(20.745,45) 

(1 ,230.454,44) 

179. 11 5.40 

10.841 ,28 

3 1. 453,80 

(200,37) 

22 1.2 10, 12 

(Euros¿ 

Amorti tzació aC.'WDulada 

Construccions 

Amorti tució aCllInulada 

Equips de docencia i investigac ló 

Aulortització acwnulada 

Altres instal ·lac ions. utillatgc i ll10biliari 

Amortització acumulada 

Equlps per procesoos d'informació 

Amorti lZac ió acwnulada 

Ahre iromobiliLzal material 

Saldo a 

3 1.12.20 10 

(101.01 8, 14 ) 

(729.648.83) 

(89.828,12) 

(139.509,95) 

(1 9 298,85 ) 

( 1.079.303,89) 

Movi ments exercici 2011 

Traspassos 

AddiclOns Ba;xcs D ---1!iL 

(I 1.730,36) (0,02) 

(94.925,09) 

(32.947,02) 

( 10. 10 1,47 ) 

(I.446,60) 

(151.1 50,54) _(0,02) 
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Saldo a 

3 1.12.20 11 

(112.748 ,52) 

(824.573 ,92) 

(1 22 .775, 14) 

(1 49.611,42) 

(20.745,45) 

( 1.230.454,44) 

http:729.648.83
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Immobilitzat material - 2010 

(Euros) 

Moviments exercic i 20 I O Saldo a 3 1 12 ,20 10 

COllstmccions 

EqLlI pS <k docencia i inves llgac lo 

Alt res IIlsta[ ' Jacions, utdlatge i moblllari 

Eq uips pc.... proces50s d'inform3ció 

Allre immo bllil7--3t material 

Saldo a 

3 1.1 2.2009 

29 1,863,92 

735 .444.3 5 

129,294.41 

143 924,75 

5.787.22 

1.306.3 14,65 

Addicions 

39. 104.58 

641,06 

~ 
53 .257.27 

Balxcs 

(3 ,6 17.92) 

(666,24) 

(4.284, 16) 

Traspassos 

D ~ Inversions 

29 1.863,92 

770.93 1.0 1 

129269,23 

143 924.75 

10 .298 ,85 

1.35 5,287.76 

Amon ització 

Acumulada 

( 10 1.0 18. 14) 

(729648.83 ) 

(89,828, 12) 

( 139.509.95) 

( 19.298.85) 

( 1.079.303 ,89) 

Net 

190.845.78 

41. 282, 18 

39441 , 11 

44 14,80 

275 .983,87 

(Euros) 

t\'1ovimcnts cxerclc i 20 10 

Saldo a Traspassos Saldo a 

31. 12.2009 Addi c ioll s Bances _D_ --..J!:!L. 3 1.1 2 ,20 10 

Amonil zació aculIlulada 

Construccions (89.628.95) (1 1389.2 1) 0,02 ( 10 1. 0 18,14) 

Amorti tzació acumulada 

Equips de docencia i in\'C'sti gació (638.3 10. 73 ) (9 1. 320. 11) 0,01 (729.64 8.83) 

Amortitzac ió ac umulada 

Altres instal'!aciolls, ullllatge i mohd iari (78 .697.16) ( 11.130.97) 0,0 1 (89 .828. 12) 

Amortització acumulada 

Equips per processos d'inforrnació ( 134834.42) (4 ,675,49) (0,04) ( 139 509,95) 

Amortit taci ó aculll ulada 

All re irnmobil ilzat material (5.787,22) (1 3.511,611 (1 9298,85 ) 

(947 .267,48) (132.036,41 ) 0,04 (0,04 ) ( 1.079303.89) 

El carrec al compte de perdues i guanys de I' exercici 201 1 en concepte d ' amortització 
immobilitzat material ha ascendit a 151. 150,54 euros (1 32 ,036,4 1 euros a J'exercici 201 0). 

Les vides útils que s 'han considerat als efectes de calcular les amortitzacions deis exercicis 
20 10 i 201 1 són les següents: 

Anys de vida 
útil estimats 

Construccions 25 

Equips de docencia e investigació 4 

Altres instal o lacions, uti llatge i mobiliari 8 - 10 

Equips per a processos d ' informació 4 

Altre irnmobilitzat material 4 

El desglossament, per epígrafs, deis actius que, a 31 de desembre de 20 11 i 20 I O, 
totalment amort itzats i en ús es mostra a continuació am b indicació del seu valor de e 
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(Euros) 
2011 2010 

Equips de doce
Altres instal' la
Altre immobilitzat 

ncia e investigació 
c

material 
ions, utillatge i mobiliari 

358.003,00 
75.834,26 

108.938,12 
542.775 ,38 

295.772,37 
51.356,95 
99. 78 8,6 1 

446.9 17,93 

A 31 de desembre de 201 1 i 20 10 no existeixen béns no afectes a explotació, ni a garantia de cap 
tipus. 

Política d'assegurances. La política de I"Entitat és formal itzar pólisses d'assegurances per cobrir 
els possibles riscos a que es tan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. 
L'administració revisa anualment, o quan alguna circumstancia ho fa necessari, les cobertures i 
els riscos coberts i s'acorden els imports que raonablement s'han de cobrir I'any següent. 

Nota 7. Instruments fmancers 

7.1. Actius financers 

La infonnació dels instruments financers de I'actiu del balany de l'Entitat a lIarg 1 curt 
tennini, c1assificats per categories, és la següent a 31 de desembre de 2011 i 2010: 

Actius financers corrents per categories 

Classe·s 
20 11 2010 

Calegones 

Deutors 

cornerciaJs i 
altres 

comptcs a 

cobrar 

Inversions 

financeres a 

Clm Lennini 

Efectiu i altres 

aClius liquids 
.....:s,uivalellls 

Deutors 

comercials i 
altres 

comptes a 

cobrar 

lnvcrsions 

flnanceres a 

CW1 tennini 

Efeetiu í 
nitres aClius 

líquids 
eqllivalents 

Cun lennini 

Pn.!stecs i partirles a cobrar 1.584 .686.17 170.00 844.099)3 2.442 .830,54 170,00 350.974,71 

II1\'~rsions manringudes frn s <::1 \ 'encuncnt 

1.584.686.77 

970.000.00 

970 .170.00 

1.120.000,00 

1.964 .099.33 2.442.830,54 

970.000,00 

970.170,00 

1. 120.000,00 

1.470.974,7 J 

La composició i el moviment haguts durant els exerclcls 2011 2010 en els diferents 
inversions financeres a curt termini han estat els següents: 

Inversions fmanceres - 2011 

(Euros) 

Saldos a AlteslDotacions Baixes/ Aplicacions Saldos a 
Curt termini 31-12-2010 2011 

Imposicions a curt termini 970.000,00 2.000.000,00 

Fiances i dipósits constituits a curt termini 170,00 3.738,12 


970.170,00 2.003.738,12 

Deteriorament 


970.170,00 2.003 .738, 12 


- I 1 

2011 

(2.000.000,00) 

(3 .738,12) 

(2 .003.738,12) 

31-12-2011 



Inversions financeres - 2010 

(Euros) 

Saldos a AlteslDotacions Baixesl Aplicacions Saldos a 

Cun termini 31-12-2009 2010 2010 31-12-2010 

Imposicions a cun termini 470.000,00 1.500.000,00 ( 1.000.000,00) 970.000,00 

Fiances i diposits constituits a curt termini 768,02 725 , 15 ( 1.323,17) 170,00 

470 .768,02 1.500.725,15 (1.001.323,17) 970.170,00 

Deterioramcnt 

470.768,02 1.500.725, 15 (1.001323,17) 970.170,00 

Les imposicions a curt tennini son diposits d'efectiu en diferents entitats financeres que 
proporcionen una rendi bilitat preestablerta de venciment entre 6 i 12 mesos i amb 
pagament d' interessos mensualment o al venciment. 

7.2. Passius financers 

La infonnació deIs instruments financers del passi u del balany de 1 'Entitat a llarg i curt 
termini, classifi cats per categories, és la següent a 31 de desembre de 2011 i 2010: 

Passius fmancers no corrents 

(Euros) 

3 1.12.2011 

Debits 

derivats i 

altres partides 

a pagar 

Deutes amb 

entitats 

financeres 

31.12.2010 

Debits 

derivats i 

altres partides 

a pagar 

Deutes amb 

entitats 

financeres 

Debits i partides a pagar 405.864,25 

Passius financers corrents per categories 

iEuros) 

31.12.20 II 31.12.2010 

Debits Creditors Debits Creditors 

derivats i comercial s i derivats i comercials i 
al tres partides altres comptes alu'es partides altres comptes 

a pagar a pagar a pagar a paga: 'Z~~~ 
..; Y .O ii/.¡(j' '~'. 
O' - '\..1 I " . 

Debits i partid es a pagar 60.189,28 669.005,69 10.784,32 763 .,(5j;61 IO;~ 
" ~ ~'r. t 

"rJ;'~ 

> 

- 12 

http:31.12.20


C\f 
~~ ...... 
~t: ~ .~ ·r" , 

o 

~ 
l;:.
'O 

±~: G'l\X(l 
"'" 

• 	 Altres passius financers. A 31 de desembre de 2011 i 2010 el desglossament de la 
partida d'''Altres passius fmancers" a curt termini es el següent: 

(Euros) 
31.12.2011 31.12.2010 

Proverdors d' irnmobili tzat 	 60. 18928 10.784,32 

• 	 Creditors comercials i altres comptes a pagar. El desglossament deis Creditors 
comercíals i altres comptes a pagar es el següent: 

(Euros) 
31.1 2.20 11 31.1 2.2010 

Creditors diversos 57.084,50 106.631,54 
Bestretes de clients 61. 550,00 
Personal (remuneraclons pendents de pagament) 611.921 ,19 657.022,07 
Passius per ¡mpost corrent 82.468,75 77.240,75 
Altres deutes amb les Administracions Púbbques 33.508,59 35.705,09 

846.533,03 876.599,45 

Nota 8 Tresoreria 

L' estat de la tresoreria a 31 de desembre de 201 1 i 2010 és el següent: 

(Euros) 
31.]2.2011 31.] 2.20 10 

Caixa, efectiu 864,09 2.011 ,96 
Comptes corrents 843.235,24 348.962,75 
Inversions a curt termini de gran liquiditat 1. 120.000,00 ] .1 20.000,00 

1.964.099,33 1.470.974,71 

~ot~~______Fo~s Pr~~~._. _________ __.._ ......_.....__.........__..._____.___ ...__._... .. _..__ _._._.____........... 


• 	 Fons social. El compte de Fons social inclou les aportacions de capital de les institucions 
que formen l'Entitat així com I'efecte deis resultats obtinguts des de la seva constitució. 

• 	 Patrimoni rebut en cessió. Aquest compte recull el valor deis béns que han estat 
plenament al Centre per la VAB per a ésser explotats o utili tzats 
fonamentalment a mobiliari i equips per a processament d' informació. 

• 	 RomaDent. A 31 de desembre de 201 1 el 
(23 .877,14 euros a 31 de desembre de 2010). 
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La seva composició i evolució durant els exercicis finalitzats a 3 1. de desembre de 2011 i 2010 
han estat els següents: 

Ingressos a distribuir en diversos exercicis - 2011 

(Euros) 

MOVlIllents exercici 20) 1 

Saldo a Traspassos Traspas~os a rcsuhats Saldo a 

31.12201 0 Augme'!:.. (O) H cxtmordinaris de I'c xerclci 11 . 12.2011 

Subvencions de cnpital 

- Subvencions per aponaciolls rebudes 706.003,44 (44 . 125.20) 661.878,24 

- SubvcnclOns de capital de projectcs 65 032,06 76. 170,00 ( 174962,86) 217.659,89 (34 567,44) 149.331 ,65 

- Subvcllció de capital obres 14°.6 18.11 4 .808,20 ( 14 .5 72.20) 139.854, 11 

920.653.61 76.170,00 ( 174 .962,86) 222.468,09 (93.264.84) 95 1.064.00 

Subvcllcions d'lIctivitat pendentlli d'imputar a resullats 2.852.017.65 744 .329,41 (528.61 2,56) 5 52..41 5.75 ( 1.032.420,05) ~30,20 

3.772.671.26 8204 99.41 (703.575,42) 774.883.84 ( 1.125.684.89) 3.538.794 ,20 

Ingressos a distribuir en diversos exercicis - 2010 

(Euros) 

Movimems exercici 2010 

Saldo a 	 Traspassos Traspassos a resuhats Saldo a 

31.12.2009 Augments (O) H extraordinaris de ¡'cxercici J 1.12 .20 1O 

Subvencions de capital 

- Subycncions per aportacions r~blldes 750.110,60 	 (441 07, 16) 706003,44 

- Subvcncions de capit¡tl de projectcs 	 186563,54 200.974.00 (21, .400,89) ( 109.095.59) 65 .032.06 

- Sub"cnclo de capital obres 159378.21 	 (9.760,10) 149.618, 11 

1.096.052.35 200.974,00 (2 \3409,89) (1 62.962,85) 920.653,61 

Subvencions d'aclivilnl pendents d'impulnr a resuJta ts 2.865.173,32 2.349.159,92 (264 .816.16) 154 667.60 (2.252 1 ~7,03) 2.852.017,65 

396-1.225,67 2.550. 133 ,92 (478 .226.05) 154.667.60 (2415 .129.88) 3.772.671,26 

Subvencions per aportacioDS r ebudes. Corresponen a apoliacions del Comissionat per a 
Universitats i Recerca i el Departament d' Indústria i Energia, per la inversió en l' edifici, 
Aquesta aportació s'imputa al compte de perdues i guanys en funció deIs 30 anys de vida útil 
de la concessió de l'edifici. 

Subvencions de capital de projectes i ob.·es. Corresponen a les subvencions que l'Entitat 
rep per a la realització de projectes i obres i que tenen can'tcter de no reintegrables i es valoren 
en funció de l'import concedit. S'imputen al compte de perdues i guanys, lineaJment en funció 
de la vida útil del projecte i/o bé subvencionat. 

SubveD~ions d'activitat pendents d'imputar a res~l~ats. L'import registrat corres132~~~~l Ud¡~o 
subvenclOns atorgades pel finans:ament de les actlvltats del Centre per part de¿p ersos 
organismes, La seva imputació al compte de perdues i guanys es realitza en el mOFÓW1t de-;, '7':;. 

concessió definitiva i cobrament corresponent. 	 ~ ~ f'l~' 
I 	"'.l :,)1, 

>-, ~.; 
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La composició del saldo d' aquest epígraf, a la data de tancament de 31 de desembre de 2011 , era 
la següent: 

(Euros) 
Deutor Creditor 

Retencions a compte de l' lmpost sobre la Renda 

de les Persones Físiques corresponent al quart 

trimestre de l'exercici 20 11, pagades al gener de 201 2 55.388,04 


Impost sobre el Valor Afegit corresponent al quart 

trimestre de l'exercici 2011, pagat al gener del 2012 26.270,39 


Hisenda Pública creditora per subvencions 

a reintegrar 810,32 


Seguretat Social del mes de desembre de 2011 , 

pagada al gener de 2012 33.508.59 


115.977.34 

La composició del saldo d' aquest epígraf, a la data de tancament de 31 de desembre de 201 0, era 
la següent: 

(Euros) 
Deutor Creditor 

Retencions a compte de 1' Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques con esponent al quart 
trimestre de l'exercici 2010, pagades al gener de 201 1 52.669,1 7 

Impost sobre el Valor Afegit corresponent al quart 
trimestre de l'exercici 2010, pagat al gener del 20 J 1 23.761,26 

Hisenda Pública creditora per subvencions 
a reintegrar 81 0,32 

Seguretat Social del mes de desembre de 2010, 
pagada al gener de 2011 35.457,91 

11 2.698,66 

Situació fiscal. J'Entitat té pendents de comprovació per part de la lnspecció d ' Hisenda_. 
impostos corresponents al s exercicis 2008 a 2011 , ambdós inclosos que Ji resu lten d ' 
La Direcció del Centre no espera que en cas 
d'· , .ImportancIa. 
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El detall d'aquest epígraf deis exercicis 2011 i 2010 era el següent: 

(Euros) 

201 i 20 10 

Sous i salaris 
Indemnització 
Remuneracions becaris 
Personal cedit per la DAB 
Seguretat Social a carrec de l' empresa 
Altres despeses socials 

1.132.139,74 
1.964,33 

44.820,27 
104_08 1,15 
353.154,44 
17. 815,15 

942.220,93 

135.03 0,35 
248.868,07 
353.630,08 

1.653.975,08 1.679 .749,43 


Persones empleades en I'exercici 2011. El número mig de persones empleades en el curs de 
l' exercici 2011 per categories professionals i la distribució per sexes i categories professionals al 
tancament de I'exercici son els següents: 

Plantilla Plantilla a 31-12 2011 
Categoria professional promlg Homes Dones Total 

Director 
Gerencia 
Jefe Superior 
Técnic 
Oficials 
Programador 
Personallnvestigador 
Projectistes 
Oficials de segona 

2 
10 

1 
3 

34 

6 
58 

1 
1 
1 
6 

3 
28 

40 

4 

6 

6 
18 

2 
10 

1 
3 

34 

6 
58 

Persones empleades en I'cxcrcici 2010. El número mig de persones empleades en el curs de 
l' exercici 2010 per categories professionals i la distribució per sexes i categories professionals al 
tancament de l' exercici son els següents : 

Plantilla Planti lla a 31 -12-2010 
Categoria professional J?!:0tllig Homes Dones Total 

Direcció general 
Gerencia 1 
Administradora 1 
Oficials 1 
Programadors 3 3 
Personal Investigador 31 28 3 
H:cnics 10 6 4 
Oficials de segona 4 4 

52 39 13 

- J 6  ~, M1v 




Nota 15 Serveis exteriors- _.__._ _.._......._-_ .._-_._- _......._..._ ..__..__.........•__ .. _.__.•.•...... _.- ..•...... 


La seva composició deIs exercicis 201 1 i 20 10 era el següent : 

(Euros) 
20 11 20 10 

Arrendaments i canons 827,18 436,28 
Manteniment terrenys i jardí 5.117,74 1.543,00 
Manteniment edifici 2.956,42 (9, 16) 
Manteniment maq uinaria, mobiliari 13.724,49 9.7 12,83 
Manteniment equip informatica 7.569,30 4.363,09 
Serveis de professionals independents 77 .697, 18 155 .101,27 
Cursos i conferencies 40.933,10 13.331,30 
Formació 23.569,32 13. 165, 15 
Transports 1.700,44 2.450,1 2 
Primes d' assegurances 5.334,87 5.892,63 
Serveis bancaris 949,89 3.505 ,05 
Relacions púb liques 5.380,15 10.379,34 
Material d 'ofic ina 5.021,78 4. 146,59 
L1ibres i altres publ icacions 4.036,29 8.436,02 
Despeses de dietes 45. 326,81 60. 826,11 
Despeses de viatges 107.584,9 1 141.321,70 
Telefon 6.266,97 5.405,12 
Correu 377,51 399,72 
Parking i peatge 2.400,86 1.895,17 
Despeses diverses 26.627,36 29.037,52 

383.402,57 471.338.85 

.~~~~_!~___ .!~gEcsso~~~xP.~~~~_ciÓ. . _.._ ........._. __._._.___......_ _....._.._. __......_._ _...........__... _..............._ •••• ••••••• ••• •• _ _ ••
m _ •• • _ 

El seu detall deis exercicis 2011 i 2010 és el següent: 

(Euros) 
2011 2010 

Serveis 
Vendes de prod ucte terminat 4 1,90 
Prestació de serveis 696.281 ,45 616.836,48 
Projectes competiti us 1.032.420,05 977.310,20 
Ingressos per serveis diversos 
Subvencions 
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Nota 17 Medi ambient 

Donada l' activitat a la que es dedica }'Entitat (veure Nota 1), aquesta no té responsabilitats, 
despeses, actius, ni provisions i contingencies de naturalesa medi ambientals que puguin ser 
significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. 

Per aquest motiu no s ' inc1ou cap desglossament específic respecte a infonnació medi ambiental. 

Nota 18 Retribució als auditors 

L'import deIs honoraris meritats pels serveis d' audi toria de comptes anuals abreujats 
corresponents a I' exercici acabat el 31 de desembre de 2011 ha estat de 4.709,16 euros 
(4.709,16 euros a 31 de desembre de 2010). 

Nota 19 AJtre informació-------_._--- _.. _........._.._ - -_ .._.._----_.. -_..._ - -_ .. _..-._.._-_ .... __ ... _._----_._._-_._----_...._-_._---.--

1. Analisi del balan~ i el compte de perdues i guanys deis exercicis 2011 i 2010. 

Ratis de liquiditat 

Rati C oncepte Valor ideal 
Valor cia . 

2011 2010 

Liquiditat 
Actiu circulant 

Exigible a c. t. 
1,5 - 2 4,10 4,19 

Fons de ma niobra sobre 
deutes a curt termini 

Fons de maniobra 
Deutes a c. t. 

0,5 - 1 3, 10 3, 19 

Tresoreria 
Realitzable + DisQonible 

1 4, 10 4,19
Exigible a c. t. 

Disponibilitat 
DisQonible 

Deutes a c. t. 
0,3 1,78 1,26 

Ratis d 'endeutarncnt 

Valor cía . 
Rati Concepte Valor idea l 

2011 2010 

Total Qassiu
Endeutament 0,4 - 0,6 68,30% 14,78%

Total passiu + patrimoni net 

Patrimoni net 
Autonomía 0,7 - 1,5 46,42% 32,63%

Total passiu 

Actiu real
Garantia Prou > I

Total passiu 

Passiu corrent
Qualita t d el deute ReduH

Total passiu 
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Ratis de rotació actius 

Valor cia . 
Rali Concepte Valor ideal 

2011 2010 

Rotació de I'immobilitzat Vendes 
Elevat 7,8 ) 5,78

material Immobilitzat material 

Rotació de I'actiu corrent 
Vendes 

Elevat 0,3 8 0,33
Actiu corren t 

Vendes 
ElevatRotació de clien ts -- 6,94 4,82

Clients sense IVA 
~ - - -  -'----

Ratis de gestió de cobrament i pagament 

Valor cia . 1 

Rati Concepte Valor ideal 
2011 2010 

Termini de cobrarneot 
Clients sense IVA 

*3 65 Redun 52,60 75 ,70 
Vendes 

Insolvencies definitives 
Incobrables 

Redu'lt 0,13
Vendes 

0,18 

Termini de pagament Prove'ldors sense 1VA *365 Elevat, en línia 
34,17 54,99 

Compres amb el sector 

Aoftlisi deis ratis 

a) 	 L iquiditat. El valor ideal d'aquest rati es troba entre 1,5 i 2 . A l'exercici 2011 aquest 
valor ha estat de 4,1 O significant que 1'Entitat pot tenil' actius circulants ociosos. Fent 
una puntualització, el caIcul es reaJitza amb Wles dades a 31 de desembre de 2011 , i en 
el cas d ' aquesta Entitat cada any a mitjans de desembre comenya a cobrar les 
subvencions que durant l'exercici següent necessitanl. Aixo suposa que en la data que 
estan calculats els rati s el saldo de la tresoreria sigui molt al t, pero no significa dones 
que durant la resta de l' any aquest valor pugui disminuir, com realment passa. A més a 
més, durant el exercici 2011 s'ha continuat la política d ' inversions, sense cap tipus de 
risc, per tal de optimitzar 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 CVC es tro ba en el 3,10. Aixo significa que el Fons 
de Maniobra representa el 310% de l'exigible a curt tennini. El Fons de Maniobra és 
una garantia per a l'estabilitat de l'empresa, ja que, des del punt de vista del 
finanyament, és aquella part de l' Actiu Circulant que és fmanyada amb recursos 
permanents. En el cas concret de l'Entitat, el Fons de Maniobra és positiu, i per sobre 
deis valors ideals. ~Ud . 

~sc Il'o~:\ 
e) Tres~reria. Amb les dades .que e~s ~o?a el. ba lany de situació, aque~t rati(t"tz~ e~~,,..., .~ , 

matelxos valors que el ratl de ltqUIdltat 1 per tant, dona el matelx re at '· , .~ C(l ! 
concl usions a les que podem arribar són les mateixes. f\f.. g <;' . ~. . >

o 
1',:::. 
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d) 	 Disponibilitat. El valor ideal per aquest rati és de 0,3 aproximadament. Tanmateix, 
podem indicar que si el valor del rati és baix es poden tenir problemes a 1'hora 
d'assegurar els pagaments a creditors. Contrariament, si el rati de disponibilitat 
augmenta molt per sobre de 0,3 poden existir disponibles ociosos, per tant, pot minorar 
la rendibilitat deis mateixos. En aquest moment ens trobem que CVC esta exactament 
al 1,78. Tanmateix afegim el mateix comentari que en el rati de liqu iditat: aquest valor 
duranll'any és fl uctuant. 

e) 	 Ratis d'endeutament. Aquests ratis són utilitzats per a diagnosticar sobre la quantitat 
i qualitat del deute que té I 'empresa, així com comprovar fins a quin punt s'obté el 
benefici suficient per a suporiar la carrega financera de l' endeutament, en e[ cas que 
existeixi , i permet mesurar el grau de dependencia que ['Entitat té en funció de la 
procedencia deIs recursos financers que utilitza. 

El que es vol destacar es el pes que les deutes a curt telmini tenen sobre el total de les 
deutes de 1 'Entitat. Per evitar tensions financeres , que podri a comportar el fet de tenir 
un alt percentatge de deute a cu11 termini, el que es recomana es que la proporció de 
finanyament alia a curt sigui menor que a llarg termini. 

De l'estudi fet deIs ratis d'endeutament sobre el balany de situació de CVC podem 
treure finalment la següent conc!usió: 

De la qualitat del deute podem dir que com més baix sigui el valor del rati de quaJi tat 
del deute significara que el deute és de millor qualitat. Corn més lh.mya sigui el termini 
del deute rnés qualitat d'endeutament es tindra. En el cas de CVC aquest rati dona un 
valor d' l. Aixó significa que tots els deutes són a curt termini . 

f) 	 Ratis de rotació d ' actius. Aquests ratis permeten estudiar eI rendiment que s'obté 
deis actius . El valor ideal dei s ratis de rotació és que siguin quant més alts millor. Per 
fer un millor estudi s'analitza els exercicis 2011 i 2010. La situació ideal fóra que els 
ratis de rotació augmentess in any darrera any. D ' aquesta manera, cada cop caldria una 
menor inversió en I'actiu per poder realitzar les vendes. Per tant, pel fet de tenir menys 
actius hi hauria menys passius i més eficient seria l' empresa. 

Les 	conclusions a les que arribem, veient 1 'evolució d 'aquests ratis durant els dos 
exercicis és la següent: 

- Els valors que donen els ratis són més alts que respecte I' exercici 2010. Aquest fet 
es conseqüencia de la disminució deis ingressos per prestació de serveis i 
subvencions. Que el valor d'aquest rati sigui alt significa que cada vegada es 
necessita menys inversió en actius per fer més vendes. 

g) 	 Rati de termini de cobrament. Indica la xifra mitjana de dies que l'Entitat triga a 
cobrar deIs clients . Amb les dades que ens dona el rati veiem que CVC triga una 
mitjana de 52 dies en cobrar una factu ra en I'exercici 2011 . Aquesta mitjana es molt 
més baixa que en 2010 com a conseqüencia de la reducció en la concessió de 
subvencions. 

h) 	 Rati d'insolvencies definitives. Aquest rati ens indica el percentatge 
morosos que tenim respecte de les vendes que fem. El valor que dona és in 
També hauríem de considerar que gran part de les vendes de CVC són su 
que per tant no es consideren clients morosos. 
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i) 	 Rati de termini de pagamento Ind ica la xifra mitjana de dies que CVC triga a pagar 
als cred itors. Durant l' exercici 201 1 aquesta mitjana ha sigut de 34 dies. Tinguem en 
compte la gran diferencia que existeix entre el termini de cobrament i el termini de 
pagament, dones pot representar que en moments puntuals representi un problema per 
al pagament de les obligacions en les que l'Entitat inconegués. No obstant, 
considerant el sistema de finanyament de CVC mitjanyant les subvencions, aquesta 
situació no es pot definir com a preocupant, i més tenint en compte la evolució que 
l' Enti tat esta tenint respecte a la seva política d ' inversions que ens fa veure una bona 
liquiditat. Encara que aixo no comporti que la companyia estigui subjecte a millorar en 
quant a la possibilitat d ' aconsegu ir possibles descomptes i/o rnajors terminis de 
pagament deIs creditors. 

2. [nformació sobre els 	apla~aments de pagament efectuats a prove'idors. Disposició 
addicional tercera. "Deber de Información de la Ley 15/2010, de 5 de julio". 

En relació a la informació requerida per la "Disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio" per aquestes comptes anuals abreujats al 31 de desembre de 2011 , 
I' import del saldo pendent de pagament als proveldors que tenia un aplayament superior al 
termini legal de pagan1ent es 0,00 euros (al 31 de desembre de 2010 el saldo també era de 
0,00 euros) . En relació al pagan1ents realitzats durant 2011 el detall es el següent: 

2011 

Import % 

En el temini maxim legal 811.100,67 100% 

Resta - 0% 

Total pagaments del exercici 811.100,67 100% 

El saldo fa referencia als proveYdors de ¡'Entitat que per la seva naturalesa son creditors 
comercial s per deures com a subministradors de bens i serveis. 

El tennini maxim legal de pagament aplicable a l' Entitat segons la Llei 3 12004, de 29 de 

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la moros itat en les operacions 

comercial s, és de 85 dies . 


3. lnformació parts vinculades 

EIs carrecs del Consell de Govem així com el de Director General no estan retribui:ts. 

En l'exercici 2011 no s' han meri tat sous i sa1aris, dietes i remuneracions a la alta direcció 

ni en I'exercici 2010. 


~-"~-
~ -, -O ca !.1 ' J '" .g;' No 	hi ha obligacions confretes en materia de pensions o de pagament de es 011'0 

d' assegurances de vida respecte els membres antics i actual s del Consell de ¿ em i ~I' 
personal d' alta direcció . Ni s ' han concedit avan9aments i credits al personal d 'al 	 ~ rJl 

i al membres del Consell de Govem. 	 '\ (\ '> 
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4. Altres aspectes rellevants. 

Amb data 2 d' agost de 2011 s'aprova l' Acord de Govern sobre mesures de racionalització i 
simplifi cació de l' estructura del sector públic . Aquest Acord insta al Departament 
d'Economia i Coneixement a analitzar els centres de recerca i a presentar en el termini 
maxim d'un any, per a la seva aprovació pel Govern, un Pla de reordenació deis centres de 
recerca vinculats, per tal que les mesures de reordenació puguin concloure abans del 3 1 de 
desembre de 2012. Aquest Pla ha de permetre augmentar 1' excel ' lencia deis centres de 
recerca, mitjan~ant processos, si escau, de desvinculació, fusió o supressió que 
necessariament augmentin la massa crítica d'investigadors i pressupost necessaris per fer
los competitius. El P1a prendnl en consideració l' escenari global que conformen els centres 
de la Fundació Institució deIs Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), les polítiques 
impulsades per la Institució Catalana de Recerca i Estudis A van~ats (ICREA), i el conjunt 
d'ens d 'investigació i recerca amb participació de la Generalitat de Catalunya. 

L'Entitat esta inclosa en la relació de centres de la Fundació Institució deIs Centres de 
Recerca de Catalunya (I-CERCA) , vinculats al Departament d'Economia i Coneixement, i 
fru it de I'esmentat Acord, fo rma part del Programa d'Integració de Centres CERCA 
(SUMA) per tal d'assolir estructures integrades de major massa crítica i competitivitat 
científica. El termini de presentació de propostes a I-CERCA esta obelt fins el 30 de abril 
de 2012. 

A la data de formulació deIs presents comptes anuals l'Entitat esta en un procés d' estudi de 
possibles propostes . Degut a que ha estat notificada que les propostes a realitzar són una 
declaració d ' intencions perque des del Govern es coneguin les idees que poden ser més 
interessants, I 'Entitat considera que actualment la incidencia d' aquest Acord en els 
presents comptes anuals no té major efecte que la informativa. 
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Els comptes anual s del Consorci Centre de Visió per Computador corresponents al 'exercici 
20 I 1, han estat fonnulats pe! Di rector General el 16 de manr de 201 2. 


