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1.Presentació1
Aquesta nota tècnica analitza els aspectes comptables del concurs de creditors en el
marc de la vigent Llei Concursal 22/2003, de 9 de juliol, i les modificacions posteriors
que va suposar la Llei de Reforma de la Llei Concursal 38/2011, de 10 d'octubre; així
com la doctrina comptable-administrativa i jurisprudència dels tribunals rellevants.
Abans de començar l´exposició, cal recordar que el concurs de creditors és un procés de
caire judicial davant els tribunals que consta de diferents fases:


Fase comuna, que inclou: la declaració de concurs mitjançant la presentació de la
documentació necessària, la presa de mesures cautelars, el nomenament dels
administradors concursals, la determinació de la massa activa i la classificació dels
crèdits.



Fase de conveni, que consisteix en la negociació de quitament i espera, sota conveni. El
quitament mai no podrà ésser superior al 50% del deute inicial i l´espera mai no
sobrepassarà els 5 anys des de la declaració de concurs.



Fase de liquidació, en cas de no poder arribar a suficients acords de quitament i espera
que facin viable la continuïtat de l’activitat de l’empresa.



Fase de qualificació, que té lloc en el moment de resolució del concurs quan hi ha
conveni i s’aprova; però si va a liquidació, s’obre aquesta fase quan s’aprova el Pla de
liquidació.

Tot seguit, passem a analitzar la dimensió comptable del concurs de creditors.

2.Aspectes comptables de la declaració de concurs
En primer lloc, si el deutor estigués legalment obligat a portar comptabilitat, de
conformitat amb allò previst a l´article 6.3 de la Llei Concursal, haurà d´acompanyar-se
l´escrit de sol·licitud de declaració de concurs amb la següent documentació:
1
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Els comptes anuals i informes de gestió o informes d´auditoria corresponents als tres
darrers exercicis.



Memòria dels canvis significatius en el patrimoni amb posterioritat als últims comptes
anuals formulats i depositats i de les operacions que per la seva natura, objecte o quantia
excedeixin del tràfic ordinari del deutor.



Estats financers intermedis elaborats amb posterioritat als darrers comptes anuals
presentats, en cas que el deutor estigués obligat a comunicar-los o remetre´ls a autoritats
supervisores.



Si el deutor formés part d´un grup d´empreses, com a societat dominant o com a societat
dependent, adjuntarà també els comptes anuals i l´informe de gestió consolidats
corresponents als darrers tres exercicis socials i l´informe d´auditoria emès en relació
amb aquests comptes, així com una memòria expressiva de les operacions realitzades
amb d´altres societats del grup durant aquest mateix període.

La declaració de concurs, a diferència de l´apertura de la fase de liquidació, no ocasiona
el venciment dels deutes, sinó que la seva exigibilitat es mantindrà diferida en els
termes previstos en els respectius contractes. En conseqüència, el creditor haurà de
mantenir el valor en llibres dels saldos que la concursada li degui, llevat que haguessin
vençut.
Sense perjudici del que s’ha dit, a la pràctica, aquesta declaració normalment vindrà
precedida d´un deteriorament en la situació financera del deutor que originarà el
venciment anticipat dels deutes, si així ho estipulés el contracte, i la meritació dels
corresponents interessos moratoris. En el cas de concórrer aquest supòsit, el deute es
comptabilitzarà pel seu valor de reemborsament i constarà al passiu corrent del balanç.
El que sí que es pot reconèixer al compte de resultats és una dotació per a futures
insolvències de la concursada. Aquest deteriorament, mentre no hi hagi conveni aprovat
judicialment, es limitarà a una estimació que podrà ajustar-se segons es tingui
coneixement de com evoluciona el concurs i les perspectives de, bé superar la fase de
conveni, o bé entrar en liquidació.
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En funció de les possibilitats de recuperació, els auditors acostumen a admetre que es
provisioni la meitat del saldo que es manté amb la concursada. Però si les possibilitats
de recuperació son nul·les es proposarà dotar el 100%. De tota manera, aquesta despesa
mai no serà deduïble fiscalment mentre no hi hagi una interlocutòria del Jutjat que
aprovi un conveni.
En tot cas, depenent del percentatge que representin els deutes que l´empresa deutora
manté amb la concursada sobre el total, els auditors recomanen informar sobre els
aspectes de l´evolució del concurs als comptes anuals dels exercicis posteriors, des de la
declaració del concurs fins a l´aprovació del concurs o la liquidació de la concursada.

3. Auditoria d´empreses en concurs de creditors
Declarat el concurs, caldrà que l´administrador concursal analitzi en detall la
diferència entre masses patrimonials en els darrers dos anys abans de declarar-se el
concurs i rastregi les variacions i moviments de tresoreria, amb l´objectiu de detectar
comptablement les operacions susceptibles de reintegració i donar compliment a allò
disposat per l´article 71 de la Llei Concursal.
El seu primer apartat estableix que, declarat el concurs, seran rescindibles els actes
perjudicials per a la massa activa realitzats pel deutor dins dels anys anteriors a la data
de la declaració, encara que no hi hagués hagut intenció fraudulenta.
Concretament, l´administrador concursal haurà d´estar atent a qualsevol acte de
disposició a títol gratuït, en presumir-se el perjudici patrimonial, sense admetre prova en
contrari. Així mateix, excepte prova en contra, el perjudici patrimonial es presumeix en
aquests altres casos, que també han de rebre especial atenció per l´auditor:


Els actes dispositius a títol onerós realitzats a favor d´alguna de les persones
especialment relacionades amb el concursat.



La constitució de garanties reals a favor d´obligacions preexistents o de les noves
contretes en substitució de les preexistents.



Els pagaments o altres actes d´extinció d´obligacions que comptessin amb garantia real i
que el seu venciment fos posterior a la declaració del concurs.
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4. Tractament comptable dels acords de quitament i espera
Una societat en concurs, com s’ha dit anteriorment, por anar a:
-Liquidació: cal considerar la Resolució de 18 d'octubre de 2013 de l'ICAC
sobre el marc d'informació financera quan no resulta aplicable el principi
d'empresa en funcionament.
-Conveni: cal aplicar els acords de quitament i espera, tal i com s'exposa a
continuació.
Una vegada s´aprovi judicialment el conveni de creditors, s´han de fer dos tipus
d´ajustos a la comptabilitat. Primer, ajustar aquesta dotació inicial per a futures
insolvències al quitament aprovat en el conveni. En segon lloc, calcular el valor
actualitzat dels fluxos d´efectiu previstos per al cobrament del deute que pagarà la
concursada d´acord amb el calendari de pagaments aprovat mitjançant el conveni.
Aquest ajust és fiscalment deduïble.
Així, el punt 3.5 de la regla de registre i valoració número 9 del Pla General Comptable
de 2007, relativa a la baixa de passius financers, estableix que l´empresa donarà de
baixa un passiu financer quan l´obligació s´hagi extingit.
Però, a l´àmbit concursal, no qualsevol modificació del passiu financer original provoca
que aquest es doni de baixa i es reconegui un nou passiu financer que el substitueixi; cal
que es tracti d´una modificació substancial.
En el cas del quitament, s’entén com a tal la modificació que es tradueix en una
reducció igual o superior al 10% del valor del passiu financer original respecte del nou
passiu, i tot això calculat aplicant el mateix tipus d´interès efectiu del passiu original; no
es donarà de baixa en cas contrari.
I en el cas de l´espera, la mateixa regla de variació igual o superior al 10% resulta
aplicable, si bé el còmput es dificulta, atès que caldrà calcular financerament el valor
actual en funció del nou període de pagament acordat, i comparar-lo amb el valor actual
del passiu financer original.
En ambdós casos, i assumint que es compleix la condició recentment exposada per a
afirmar l´existència d´una modificació substancial de les condicions actuals d´un passiu
financer, la norma comptable estableix que es registrarà la baixa del passiu financer
original i es reconeixerà el nou passiu financer que el substitueixi.
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Així doncs, la diferència entre el valor enregistrat als llibres del passiu financer o de la
part d’aquest que s´hagi donat de baixa, i la contraprestació pagada inclosos els costos
de transacció atribuïbles i qualsevol actiu cedit diferent de l´efectiu o passiu assumit, es
reconeixerà al compte de pèrdues i guanys de l´exercici quan tingui lloc. Això es farà a
través d´un compte que tingui una denominació il·lustrativa de la procedència de
l’ingrés, com per exemple “ingressos financers derivats de convenis de creditors”.
Per altra banda, si no es compleix el requisit necessari per a considerar que existeix una
modificació substancial, no es donarà de baixa el passiu financer original ni s´ajustarà el
seu valor. Únicament es reconeixerà un nou tipus d´interès efectiu, que serà el resultant
d´igualar el valor en llibres del passiu financer amb els nous fluxos d´efectiu.
Per tant, els ingressos financers generats per la modificació no substancial no es
reconeixeran en aquest exercici, sinó que es meritaran al llarg de la vida del passiu com
un menor cost financer. De tota manera, aquest és un tema susceptible de diverses
interpretacions. Al Ministeri d'Hisenda entenen que, en cas de conveni, les
modificacions de la quitança són una condonació i que s’han d’imputar per la seva
totalitat en el primer exercici al compte de resultats.

5. Dimensió temporal de la comptabilitat i fiscalitat concursals
Respecte de la dimensió temporal de la imputació a resultats dels efectes anteriors, la
Consulta de l´ICAC número 76 de desembre de 2008 va establir que la comptabilització
de l´efecte de l´aprovació del conveni amb els creditors, es reflectiria als comptes anuals
de l´exercici en què s´aprovés judicialment, sempre que de forma racional es prevegi
que s’acomplirà i que l´empresa pugui continuar aplicant el principi d´empresa en
funcionament, amb independència del compliment efectiu del calendari de pagaments
als creditors de la resta del deute.
Seguint aquest criteri, la doctrina recent de la Direcció General de Tributs ha manifestat
que el moment de materialització a nivell fiscal del guany o pèrdua patrimonial (segons
ens referim al deutor o al creditor afectats pel conveni, respectivament) serà l´exercici
en què tingui lloc l´aprovació judicial del conveni que reconeix aquesta modificació
substancial del passiu financer.
Però, per tal de facilitar els acords de refinançament i evitar que empreses que havien
assolit un conveni poguessin entrar novament en situació concursal per no poder fer
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front al pagament de l´Impost sobre Societats derivat del quitament acordat al conveni
de creditors, es van adoptar una sèrie de mesures fiscals tendents a alleujar la càrrega
tributària d’aquestes empreses.
En primer lloc, la Llei 16/2013, de 29 d´octubre, de Fiscalitat Mediambiental i altres
Mesures Tributàries, en vigència l´exercici 2013, possibilità la compensació d´aquests
ingressos derivats de quitaments i esperes, amb bases imposables negatives sense cap
tipus de limitació (fins llavors, es trobaven limitades al 50% o al 25% del resultat
comptable segons si la xifra de negoci superava els 20 o 60 milions d´euros,
respectivament).
També, per a alleugerir aquelles empreses que no tinguessin bases imposables negatives
a compensar, el Reial Decret-Llei 4/2014, de 7 de març, pel qual es van adoptar mesures
urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial, va afegir
l´apartat 14 a l´article 19 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual
s´aprovà el text refós de la Llei de l´Impost sobre Societats.
Aquest nou precepte té com a objectiu evitar que l’ingrés derivat del quitament o de
l´espera tributi en seu del deutor en el mateix exercici de l´adopció de l´acord de
quitament o espera fruit del conveni, sinó que s´integri en la base imposable de l´impost
a mesura que es vagin registrant posteriorment les despeses financeres derivades del
deute refinançat. En aquest punt també és d'aplicació el comentari del punt 4 en el
sentit que al Ministeri d'Hisenda entenen que les modificacions de la quitança són
una condonació i que s’han d’imputar en la seva totalitat en el primer exercici al
compte de resultats.

A més, aquesta norma va establir que en el supòsit d´elevats quitaments, en els quals pot
ser que l´import de l’ingrés (és a dir, l´import del quitament) sigui superior a l´import
total de les futures despeses financeres pendents de registrar, la imputació en la base
imposable es realitzarà proporcionalment a les despeses financeres registrades en cada
període impositiu respecte de les despeses financeres totals pendents de registrar.
Això significa que sorgeix una nova diferència temporal negativa entre la comptabilitat
i la fiscalitat, de manera que en el primer any no es reconeix cap benefici fiscal sinó que
es posposa a exercicis posteriors. Això farà aparèixer un compte de “passius per
diferències temporals imposables”. De tota manera, des del Ministeri s'interpreta que
és el primer any el que s’ha de tenir en compte.
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6. Obligacions documentals comptables en el procediment concursal
Hi ha una sèrie d´obligacions documentals comptables pròpies del procediment
concursal. Així, tota la informació relativa a la situació concursal (sentència d´aprovació
del conveni, condicions, modificacions substancials o no, estat de deutes i compliment
del conveni) s’haurà d´incloure a la memòria dels comptes anuals, tant de l´empresa
deutora com de les creditores.
Quant a la formulació i auditoria dels comptes anuals de l´empresa en concurs, l´article
46 redactat pel número 32 de l´article únic de la Llei 38/2011, de 10 d´octubre, de
reforma de la Llei Concursal, estableix que en cas d´intervenció, subsistirà l´obligació
legal dels administradors de formular i sotmetre a auditoria els comptes anuals, sota la
supervisió dels administradors concursals. D’acord amb l’art. 46 de la Llei Concursal,
cal la supervisió de l’administrador concursal, ja que en cas contrari el registrador
no els accepta a tràmit.
Així mateix, l´administració concursal podrà autoritzar els administradors del deutor
concursat que el compliment de l´obligació legal de formular els comptes anuals
corresponents a l´exercici anterior a la declaració judicial de concurs s´ajorni fins al mes
següent a la presentació de l´inventari i de la llista de creditors. L´aprovació dels
comptes haurà de fer-se en els tres mesos següents al venciment d´aquesta pròrroga.
S´informarà al jutge del concurs i, si la persona jurídica estigués obligada a dipositar els
comptes anuals, també s´informarà al Registre Mercantil on hi figurés inscrita.
Feta aquesta comunicació, el retard del dipòsit dels comptes no produirà el tancament
del full registral, si es compleixen els terminis per al dipòsit des del venciment d´aquest
termini prorrogat d´aprovació dels comptes. En cadascun dels documents que integren
els comptes anuals es farà menció de la causa legítima del retard.
A més, a petició fundada de l´administració concursal, el jutge del concurs podrà
acordar la revocació del nomenament de l´auditor de comptes de la persona jurídica
deutora i el nomenament d´altre auditor diferent per a la verificació dels comptes
anuals.
En cas de suspensió, subsistirà l´obligació legal de formular i de sotmetre a auditoria els
comptes anuals; els encarregats de fer-ho seran els administradors concursals.
També presenta una dimensió comptable l´informe de l´administració concursal, el qual
haurà d´incloure, segons estableix l´article 75.1.2 de la Llei Concursal, l´estat de la
comptabilitat del deutor i valoració dels comptes financers, dels estats financers,
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informes i memòria. Si el deutor no hagués presentat els comptes anuals corresponents a
l´exercici anterior a la declaració de concurs, seran formulades per l´administració
concursal, amb les dades que pugui obtenir dels llibres i documents del deutor, de la
informació que el deutor li faciliti i de qualsevol altra que obtingui en un termini no
superior a quinze dies.
Per últim, cal destacar que la Llei Concursal, en el seu article 82 relatiu a la formació de
l´inventari, estableix en el seu apartat 3 que l´apreuament de cadascun dels béns i drets
es farà d´acord al seu valor de mercat, cosa que contrasta amb la pràctica comptable de
comptabilitzar els actius i passius en el balanç de situació conforme al seu valor o cost
d´adquisició. Per altra banda, també s'han de considerar deterioraments quan el valor de
realització sigui inferior al cost.
Seguint aquesta línia divergent, la Llei Concursal també opta en el seu article 84 per
distingir entre crèdits concursals i crèdits contra la massa. A efectes concursals,
únicament els crèdits concursals constitueixen la massa passiva; en canvi,
comptablement ambdues classes de crèdits s´inclouen i integren a la massa passiva. Així
mateix, a efectes concursals, els crèdits concursals es classifiquen en privilegiats,
ordinaris i subordinats, i els privilegiats, per la seva banda, en crèdits amb privilegi
especial i crèdits amb privilegi general. Aquesta distinció té per objectiu establir una
prelació de crèdits específica en matèria concursal.

7. Referència als concursos connexos o de grups d’empreses
Un altre aspecte interessant a destacar és la previsió legal dels concursos connexos per
al supòsit que diversos deutors formin part del mateix grup de societats. Els articles 25,
25bis i 25ter de la Llei Concursal desenvolupen el seu règim normatiu.
La norma permet sol·licitar la declaració judicial conjunta de concurs a aquells deutors
que pertanyen al mateix grup societari, així com als seus creditors. El jutge competent
per a la declaració conjunta del concurs d´un grup de societats és el del lloc on la
societat dominant tingui el centre del seus interessos principals, o, quan no sigui la
dominant la que sol·liciti el concurs, llavors serà competent el jutge del lloc on la
societat concursada amb el passiu més elevat tingui el centre dels seus interessos
principals.
Però, tot i tramitar-se el concurs de manera conjunta respecte als deutors d´un mateix
grup de societats que poguessin consolidar comptablement, la norma concursal, en
l´apartat primer del seu article 25 ter, aclareix que els concursos declarats conjuntament
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i acumulats es tramitaran de forma coordinada, sense consolidació de les masses. Per
tant, caldrà identificar clarament a nivell comptable les masses patrimonials de
cadascun dels deutors.
En aquest sentit, la Resolució de 18 d´octubre de 2013 de l´ICAC, sobre el marc
d´informació financera quan no resulta adequada l´aplicació del principi d´empresa en
funcionament, a la seva Norma Cinquena relativa a les Normes de formulació de
comptes anuals consolidats de l´empresa en liquidació eximeix de l´obligació de
consolidar les societats declarades en concurs de creditors si abans de la data de
tancament s´ha dictat una interlocutòria judicial de “suspensió de facultats
d´administració i disposició”.
S’entén que aquesta circumstància equival a la pèrdua de control de la societat
dependent per part de la dominant, o a la absència de control conjunt o influència
significativa, segons ens referim a una societat dependent, multigrup o associada,
respectivament.
La norma continua dient que les societats excloses de la consolidació figuraran als
comptes anuals consolidats per l´import resultant d´aplicar els criteris per a valorar la
inversió als comptes anuals individuals de la societat obligada a consolidar.

8. Implicacions comptables de la liquidació concursal
En cas que la concursada entri en procés de liquidació per ordre judicial, s´ajustarà la
dotació per a futures insolvències inicial per tal de cancel·lar qualsevol saldo amb la
concursada contra resultats. Aquest ajust també és fiscalment deduïble des del moment
en què el jutge ordena la dissolució de la concursada.
Òbviament, en cas de declarar-se judicialment l´incompliment del conveni, això
comportarà la rescissió del conveni i la restitució de tots els passius financers al seu
estat originari, retrotraient-se tots els efectes que el conveni hagués pogut fer, inclosos
aquells a nivell comptable i fiscal que ja s’han explicat.
En aquest punt també és d'aplicació la Resolució de 18 d'octubre de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marc d'informació
financera quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en
funcionament.
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9. Rellevància comptable per a la qualificació culpable del concurs
Un altre aspecte comptable amb greus implicacions a la fase de qualificació del concurs
és la presumpció de culpabilitat que recull l´article 164.2.1 de la Llei Concursal,
conforme al qual, en tot cas, el concurs es qualificarà com a culpable quan el deutor
legalment obligat a portar la comptabilitat incomplís substancialment aquesta obligació,
portés doble comptabilitat o hagués comès a la comptabilitat alguna irregularitat
rellevant per a la comprensió de la seva situació patrimonial o financera.
Aquesta norma recull una presumpció iuris et de iure, és a dir, que no admet prova en
contra. El fet de qualificar com a culpable el concurs implicarà que els administradors
de l´empresa en concurs estiguin obligats a respondre amb els seus béns personals pel
dèficit patrimonial, és a dir, per la quantia econòmica reconeguda com a crèdits
concursals que no quedi satisfeta per la massa del concurs.
Per altra banda, l´article 165.1.3 conté una presumpció iuris tantum, és a dir, que sí que
admet en prova del contrari, en establir que el concurs es presumeix culpable, excepte
prova en contra, quan el deutor o els seus representants legals, administradors o
liquidadors, estiguessin obligats legalment a portar la comptabilitat i no haguessin
formulat els comptes anuals, no els haguessin sotmès a auditoria, tenint l´obligació de
fer-ho, o, una vegada aprovats, no els haguessin dipositat al Registre Mercantil o al
registre corresponent, en algun dels tres darrers exercicis anteriors a la declaració de
concurs.
Aquests supòsits han estat objecte de debat per part dels tribunals mercantils, que han
anat creant jurisprudència menor sobre quan es pot considerar que es dóna un
incompliment substancial de la comptabilitat que permeti qualificar el concurs de
creditors com a culpable; a continuació fem un llistat d´algunes d´aquestes
circumstàncies que fan que el concurs sigui considerat culpable:

- La falta d´actualització de la comptabilitat és equiparable a la falta de portar els
comptes anuals (Jutjat del Mercantil de Madrid núm. 5, Sentència 116/2006, de 5 de
desembre);

- No es pot equiparar a portar la comptabilitat, el simple i acumulatiu dipòsit de factures
i altres documents que no conformen comptabilitat, sinó la seva base documental
(Audiència Provincial d´Alacant Secció 8a., Sentència 23 de setembre de 2008);
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- Existència de doble comptabilitat (Audiència Provincial de Madrid Secció 28a.,
Sentència 175/2009 de 26 de juny);

- Quan en els comptes formulats es conculquen els principis comptables generalment
acceptats (Jutjat del Mercantil d´Oviedo núm. 1, Sentència 130/2007 de 2 de juny);
- Existència de vendes fraudulentes (Audiència Provincial d’Àlaba Secció 1a.,
Sentència 349/2007 de 27 de novembre);

- Quan les amortitzacions no es practiquen de manera adequada (Audiència Provincial
de Pontevedra Secció 1a., Sentència 240/2009 de 27 de maig);

- Absència de correcció valorativa de l´inventari a la comptabilitat de l´exercici que
distorsioni la imatge real de la societat fins el punt d´alterar substancialment la situació
de fons propis de l´empresa que, declarats positius, eren realment negatius (Audiència
Provincial de Madrid Secció 28a., Sentència 298/2009 de 4 de desembre);

- Inclusió a gratcient en el balanç d´una factura de quantia molt elevada que no
respongui en realitat a un dret de crèdit legítim (Audiència Provincial de Barcelona
Secció 15a., Sentència 305/2009 de 14 de setembre);

- Existència de vendes fraudulentes no comptabilitzades (Audiència Provincial d´Àlaba
Secció 1a., Sentència 349/2007 de 27 de novembre);

- La falta d´aportació del Llibre Diari de dos exercicis i de tots els llibres d´altre exercici
necessaris per a conèixer amb precisió quina era la situació patrimonial de la societat
(Audiència Provincial de Barcelona Secció 15a., Sentència 314/2008 de 16 de
setembre);

- Piloteig de lletres de canvi, compte no comptabilitzat i transferències anòmales des
dels comptes bancaris de la societat a comptes privats del soci i apoderat general
(Audiència Provincial de Saragossa Secció 5a., Sentència 474/2008 de 10 de setembre);
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- Quan estant obligada, l´empresa mostra un absolut desistiment i passivitat en la seva
obligació d´auditar els comptes (Audiència Provincial de Múrcia Secció 4a., Sentència
410/2009 de 16 de juliol);

- Capital no justificat a la tresoreria (Audiència Provincial de Granada Secció 3a.,
Sentència 421/2008 de 14 d´octubre);

- No haver reflectit a la memòria l´existència de garanties (Jutjat del Mercantil de
Madrid núm. 7, Sentència de 11 d´abril de 2008);

- Falsa representació de l´immobilitzat en reflectir la cancel·lació de deute amb altra
societat vinculada a la concursada, mitjançant transmissió dels drets d´arrendament
sobre una nau que no pertanyia a aquesta societat i comptabilització de venda no
realitzada efectivament (Audiència Provincial de Saragossa Secció 5a., Sentència
569/2008 de 21 d´octubre);

- L´ús d´actius ficticis no ajustats al Pla General de Comptabilitat (Jutjat del Mercantil
d´Oviedo núm. 1, Sentència 219/2007 de 29 d´octubre);

- Inclusió de comptes inexistents (Jutjat del Mercantil de Madrid núm. 5, Sentència
7/2007 de 18 de gener); i

- No incloure a la comptabilitat les diverses sentències que condemnaven la societat
concursada a pagaments dineraris (Jutjat del Mercantil núm. 1 de Bilbao).
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