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Es tracta de modificacions per aplicar els requisits de la Directiva europea 2013/34/UE de
2013 que simplifica les obligacions comptables de les petites empreses. A Espanya són les
empreses que poden seguir el model abreujat de balanç i memòria. Aquestes modificacions
seran vigents per als exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2016.

1. Simplificació de les obligacions comptables de les petites empreses
1.1. Comptes anuals abreujats
Les societats utilitzaran els models de comptes anuals abreujats en els casos següents:
a) Balanç i memòria abreujats: quan a la data de tancament de l'exercici concorrin,
almenys, dues de les circumstàncies següents:




Les partides de l'actiu no superen els 4 milions d'euros.
L'import net de la xifra anual de negocis no supera els 8 milions d'euros.
La mitjana de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 50.

b) Compte de pèrdues i guanys abreujat: quan a la data de tancament de l'exercici
concorrin, almenys, dues de les circumstàncies següents:




Les partides de l'actiu no superen els 11,4 milions d'euros.
L'import net de la seva xifra anual de negocis no supera els 22,8 milions d'euros.
La mitjana de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 250.

Quan el contingut de la memòria abreujada no sigui suficient per mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa, se subministraran les
informacions addicionals precises per aconseguir aquest resultat.
Quan una societat, a la data de tancament de l'exercici, compleixi dues de les circumstàncies
abans indicades o bé deixi de complir-les, tal situació únicament produirà efectes quant a
l'assenyalat en aquest apartat si es repeteix durant dos exercicis consecutius.
Les entitats definides com a entitats d'interès públic en l'article 3.5 de la Llei 22/2015, de 20
de juliol, d'Auditoria de Comptes, no podran formular comptes anuals abreujats.
1.2. Aplicació del PGC PIMES
S'unifiquen els paràmetres que permeten formular el balanç i la memòria abreujats, amb els
que possibiliten a les empreses aplicar el PGC PIMES.
Les empreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, individual o societària, que durant
dos exercicis consecutius i a la data de tancament de cadascun d'ells, compleixin almenys
dues de les circumstàncies que permeten formular el balanç i la memòria abreujats podran
utilitzar el PGC PIMES.
Les empreses perdran la facultat d'aplicar el PGC PIMES si deixen de reunir, durant dos
exercicis consecutius, a la data de tancament de cadascun d'ells, dues de les circumstàncies
que permeten formular el balanç i la memòria abreujats.
En l'exercici social de la seva constitució o transformació, les empreses podran aplicar el PGC
PIMES si reuneixen, al tancament d'aquest exercici, almenys dues de les tres circumstàncies
que possibiliten a les empreses formular el balanç i la memòria abreujats.
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En cap cas podran aplicar el PGC PIMES les entitats següents:
a) Entitats d'interès públic (article 3.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de
Comptes).
b) Les que formen part d'un grup de societats que formuli o hagués d'haver formulat
comptes anuals consolidats.
c) Les que tinguin una moneda funcional diferent de l'euro.
d) Entitats financeres que captin fons del públic i assumeixin obligacions respecte a
aquests.
1.3. S'elimina l'estat de canvis en el patrimoni net per a les empreses que fan servir el
PGC PIMES i el PGC model abreujat
L'estat de canvis en el patrimoni net (igual que l'estat de fluxos d'efectiu) no és obligatori per
a les empreses que puguin formular el balanç i la memòria abreujats. O que optin per aplicar
el PGC PIMES.
1.4. Es redueix el contingut de la memòria abreujada i la memòria del PGC PIMES
Tindran el següent contingut (vegeu detall en annexos 1 i 2):
1. Activitat de l'empresa
2. Bases de presentació dels comptes anuals
3. Normes de registre i valoració
4. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
5. Actius financers
6. Passius financers
7. Fons propis
8. Situació fiscal
9. Operacions amb parts vinculades
10. Altra informació (la mitjana d'empleats, acords de l'empresa que no figurin en el
balanç, ingressos i despeses excepcionals, compromisos financers, garanties o
contingències i fets posteriors, qualsevol altra informació per mostrar la imatge fidel).
Per tant, s'han eliminat els apartats d'Aplicació de resultats; Ingressos i despeses; i
Subvencions, donacions i llegats; i la informació sobre el termini de pagament a proveïdors
(exigida per la Llei 15/2010).
1.5. Modificacions en immobilitzats intangibles
Tractament del fons de comerç
L'immobilitzat immaterial és un actiu de vida útil definida i s'ha d'amortitzar al llarg de la
seva vida útil. El fons de comerç només podrà figurar en l'actiu del balanç quan s'hagi adquirit
a títol onerós. Quan la vida útil del fons de comerç (i de les despeses de desenvolupament) no
pugui estimar-se de manera fiable s'amortitzarà en deu anys de forma lineal i, de totes
maneres, cada any s'analitzarà si existeixen signes de deterioració per comptabilitzar-los.
Aquestes correccions per deterioració no seran objecte de reversió en exercicis posteriors.
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El termini d'amortització del fons de comerç, o de qualsevol altre actiu intangible que fins
avui no s’anava amortitzant, es començarà a computar des del primer exercici que comenci a
partir de l'1 de gener de 2016, i la reserva per fons de comerç es reclassificarà a un altre
compte de reserves i serà disponible des d'aquesta data en l'import que excedeixi del valor en
els llibres del fons de comerç comptabilitzat en l'actiu del balanç. Sense perjudici de l'anterior,
en relació amb el fons de comerç s'introdueix l'opció d'ajustar el seu valor en els llibres amb
càrrec a reserves. En tal cas, per quantificar l'import acumulat de l'amortització del fons de
comerç des de la data d'adquisició fins a l'1 de gener de 2016, l'empresa seguirà un criteri
lineal de recuperació i una vida útil de deu anys. L'import restant del fons de comerç, si escau,
s'amortitzarà de manera lineal a partir d'aquesta data en el període de temps que resti fins a
completar el termini de deu anys.
A partir de l'inici del primer exercici en què resulti d'aplicació el present Reial decret, el valor
en els llibres del fons de comerç existent al tancament del període anterior i el dels elements
d’immobilitzat que s'haguessin definit com a intangibles de vida útil indefinida s'amortitzaran
de forma prospectiva seguint els nous criteris aprovats pel present Reial decret. Les quotes
d'amortització es comptabilitzaran en el compte de pèrdues i guanys.
No obstant l'indicat a l'apartat anterior, en relació amb el fons de comerç, es podrà optar per
amortitzar el seu import amb càrrec a reserves seguint un criteri lineal de recuperació i una
vida útil de deu anys a comptar des de la data d'adquisició. A aquest efecte s'utilitzaran les
reserves de lliure disposició i, si no n'hi hagués en quantia suficient, la reserva per fons de
comerç. Si escau, el valor en els llibres del fons de comerç que subsisteixi se seguirà
amortitzant de manera lineal a partir d'aquesta data en el període de temps que resti fins a
completar el termini de deu anys.
La reserva per fons de comerç romanent es reclassificarà a les reserves voluntàries de la
societat en l'import que superi el fons de comerç comptabilitzat en l'actiu del balanç.
Drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle
Deixen de considerar-se com a immobilitzats intangibles i passen a ser existències, tots els
drets adquirits, tant els destinats a cancel·lar les obligacions com els que es mantinguin amb el
propòsit de ser venuts. En el cas que l'empresa estimi consumir part d'aquests drets en un
termini superior a l'any, la partida “4. Matèries primeres i altres aprovisionaments” de
l'epígraf B.II de l'actiu del balanç es desglossarà per recollir separadament les que s'estimi
consumir abans i després d'aquest termini.
Les empreses que apliquin el PGC PIMES i el model abreujat de PGC no estaran obligades a
informar, a la memòria, sobre aquests drets.

2. Canvis en la memòria normal
2.1. Operacions amb parts vinculades
Haurà d'informar-se sobre l'import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe
reportats en el curs de l'exercici pel personal d'alta direcció i els membres de l'òrgan
d'administració, qualsevol que sigui la seva causa, així com de les obligacions contretes en
matèria de pensions o de pagament de primes d'assegurances de vida respecte dels membres
antics i actuals de l'òrgan d'administració i personal d'alta direcció. Així mateix, s'inclourà
informació sobre indemnitzacions per cessament i pagaments basats en instruments de
5
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patrimoni. Quan els membres de l'òrgan d'administració siguin persones jurídiques els
requeriments anteriors es referiran a les persones físiques que els representin. Aquestes
informacions es podran donar de forma global per concepte retributiu, i recolliran per separat
el corresponent al personal d'alta direcció del relatiu als membres de l'òrgan d'administració.
En el cas que l'empresa hi hagués satisfet, totalment o parcialment, la prima de l'assegurança
de responsabilitat civil de tots els administradors o d'algun d'ells per danys ocasionats per
actes o omissions en l'exercici del càrrec, s'indicarà expressament amb indicació de la quantia
de la prima.
També haurà d'informar-se sobre l'import de les bestretes i crèdits concedits al personal d'alta
direcció i als membres dels òrgans d'administració, amb la indicació del tipus d'interès, les
seves característiques essencials i els imports eventualment retornats, així com les obligacions
assumides per compte d'ells a títol de garantia. Quan els membres de l'òrgan d'administració
siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors es referiran a les persones físiques que
els representin. Aquestes informacions es podran donar de forma global per cada categoria, i
recolliran per separat les corresponents al personal d'alta direcció de les relatives als membres
de l'òrgan d'administració.
2.2. Treballador
A la memòria s'informarà de:





La mitjana de persones ocupades en l'exercici, expressat per categories.
Distribució per sexes al final de l'exercici del personal de la societat, desglossat en un
nombre suficient de categories i nivells, entre els quals figuraran el d'alts directius i el
de consellers.
La mitjana de treballadors ocupats en el curs de l'exercici amb discapacitat més gran o
igual al trenta-tres per cent, indicant les categories a les quals pertanyen.

3. Canvis en el quadre de comptes
S'incorpora el compte 2804. Amortització acumulada del fons de comerç.

4. Canvis en les Normes de Formulació dels Comptes Anuals Consolidats
4.1. Dispensa i exclusió de l'obligació de consolidar
No hi haurà obligació de consolidar:
a) Quan el conjunt del grup o subgrup no sobrepassi les dimensions que permeten formular
compte de pèrdues i guanys abreujat1, tret que alguna de les societats del grup tingui la
consideració d'entitat d'interès públic.
b) Quan la societat obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui al seu torn
dependent d'una altra que es regeixi per aquesta legislació o per la d'un altre Estat
membre de la Unió Europea i es compleixi el que es disposa en l'article 9 de les
1

De tota manera, sobre aquest punt, a la Introducció del projecte de reial decret s'indica que en la nova
Directiva europea l'exempció per raó de grandària s'aplica a: "els grups petits de forma obligatòria (definits a
partir dels paràmetres que habiliten a formular balanç i memòria en model abreujat)."
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NOFCAC, tret que la societat dispensada hagi emès valors admesos a negociació en un
mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.
c) Quan la societat obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents
que no posseeixin un interès significatiu, individual i en conjunt, per a la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del grup.
d) Quan totes les societats filials puguin quedar excloses de l'aplicació del mètode
d'integració global per algun dels motius següents:




La informació necessària per elaborar els estats financers consolidats no pugui
obtenir-se sense incórrer en despeses desproporcionades o demores excessives.
Quan la tinença de les accions o participacions de la societat tingui exclusivament
per objectiu la seva cessió posterior.
Quan restriccions severes i duradores obstaculitzin substancialment l'exercici del
control de la matriu sobre aquesta dependent.

4.2. Tractament del fons de comerç de consolidació
Amb posterioritat al reconeixement inicial, el fons de comerç es valorarà pel seu preu
d'adquisició menys l'amortització acumulada i, si escau, l'import acumulat de les correccions
valoratives per deterioració.
El valor més gran atribuït a la participació com a conseqüència d'ajustos, i l'import del fons de
comerç implícit, haurà de reduir-se en exercicis posteriors, amb càrrec als resultats
consolidats o a una altra partida de patrimoni net que correspongui i a mesura que es
depreciïn, siguin baixa o s'alienin a tercers els corresponents elements patrimonials. De la
mateixa manera, procedirà el càrrec a resultats consolidats quan es produeixin pèrdues per
deterioració del valor prèviament reconegut d'elements patrimonials de la societat participada,
amb el límit de la plusvàlua assignada a aquests elements en la data de primera posada en
equivalència.
4.3. Moneda funcional diferent de la de tributació
La consolidació de societats amb moneda funcional diferent de la de tributació serà realitzada
tenint en compte les diferències que sorgeixen per la variació del tipus de canvi. Aquestes
diferències s'originaran perquè el valor comptable dels actius i passius no monetaris està
comptabilitzat al tipus de canvi històric, mentre que la seva base fiscal es referirà al tipus de
canvi de tancament. L'efecte impositiu d'aquestes diferències haurà de ser incorporat
mitjançant ajustos d'homogeneïtzació en el cas que no hagi estat recollit en els comptes anuals
individuals.
4.4. Diferències temporànies
No es reconeixeran:
a) En el cas de diferències imposables, si la inversora pot controlar el moment de la
reversió de la diferència i a més és probable que aquesta diferència no reverteixi en un
futur previsible.
b) En el cas de diferències deduïbles, si s'espera que aquesta diferència no reverteixi en
un futur previsible o no sigui probable que l'empresa disposi de guanys fiscals futurs
en quantia suficient.
7

Projecte modificació PGC PIMES de 2007 i memòria normal

Nota tècnica ACCID

4.5. Canvis en la memòria
Normes de registre i valoració:
Immobilitzat intangible: criteris utilitzats de capitalització o activació, amortització i
correccions valoratives per deterioració.
Criteri emprat en el càlcul i la deterioració del fons de comerç comptabilitzat en els comptes
anuals individuals de les societats incloses en la consolidació, així com en la resta
d'immobilitzats intangibles.
Fons de comerç:
Es realitzarà una conciliació entre l'import en llibres del fons de comerç al principi i al final
de l'exercici, mostrant per separat:
a) L'import brut del fons de comerç, l'import de les amortitzacions acumulades i les
correccions valoratives per deterioració acumulades al principi de l'exercici.
b) El fons de comerç addicional reconegut i el fons de comerç donat de baixa durant el
període.
c) Els ajustos que procedeixin del reconeixement posterior d'actius per impost diferit
efectuat durant el període provisional de valoració.
d) L'amortització de l'exercici i, si escau, les correccions valoratives per deterioració
reconegudes durant l'exercici.
e) Qualssevol altres canvis en l'import en llibres durant l'exercici, i
f) L'import brut del fons de comerç, l'import de les amortitzacions acumulades, i les
correccions valoratives per deterioració acumulades al final de l'exercici.
Es detallaran els immobilitzats la vida útil dels quals no es pot determinar amb fiabilitat,
assenyalant-ne l’import, naturalesa i les circumstàncies que provoquen la falta de fiabilitat en
l'estimació d'aquesta vida útil.

5. Canvis en el PGC d'entitats sense finalitats lucratives
A la memòria es modifica el següent:
Immobilitzat intangible:
Criteris per determinar la naturalesa dels actius no generadors de fluxos d'efectiu, els utilitzats
per a la capitalització o l’activació, amortització i correccions valoratives per deterioració,
així com per a la cessió d'aquests actius.
Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries:
Es detallaran el termini i el mètode d'amortització dels immobilitzats intangibles.
També s'especificarà la informació relativa a inversions immobiliàries, incloent-hi a més una
descripció d’aquestes.
8
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Si hi hagués algun epígraf significatiu, per la seva naturalesa o pel seu import, es facilitarà la
informació addicional pertinent. En particular, s'informarà de les restriccions a la disposició
que existeixin en relació amb aquests béns i drets.
S'informarà sobre els immobles cedits a l'entitat i sobre els cedits per aquesta, especificant-hi
els termes de les respectives cessions.
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Annex 1. Contingut de la memòria abreujada2
1. Activitat de l'empresa
En aquest apartat es descriurà l'objecte social de l'empresa i l'activitat o activitats a les quals
es dediqui. En particular:
1.

Domicili i forma legal de l'empresa, així com el lloc on desenvolupi les activitats, si fos
diferent de la seu social.

2.

Una descripció de la naturalesa de l'explotació de l'empresa, així com de les seves
principals activitats.

3.

En el cas de pertànyer a un grup de societats, en els termes previstos en l'article 42 del
Codi de Comerç fins i tot quan la societat dominant estigui domiciliada fora del territori
espanyol, s'informarà sobre el nom i el domicili de la societat dominant que hagi formulat
els comptes consolidats del grup menor d'empreses del qual formi part la societat en
qualitat de societat dependent.

4.

Quan existeixi una moneda funcional diferent de l'euro, es posarà clarament de manifest
aquesta circumstància, indicant-hi els criteris que s’han tingut en compte per a la seva
determinació.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
1.

Imatge fidel.
a) L'empresa haurà de fer una declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa, així
com en el cas de confeccionar l'estat de fluxos d'efectiu, la veracitat dels fluxos
incorporats.
b) Raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat
disposicions legals en matèria comptable amb indicació de la disposició legal no
aplicada, i influència qualitativa i quantitativa per a cada exercici pel qual es presenta
informació de tal procedir sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de
l'empresa.
c) Informacions complementàries, indicant-hi la seva ubicació en la memòria, que resulti
necessari incloure quan l'aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per
mostrar la imatge fidel.

2.

Principis comptables no obligatoris aplicats.

3.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
a) Sense perjudici de l'indicat en cada nota específica, en aquest apartat s'informarà sobre
els supòsits clau sobre el futur, així com d'altres dades rellevants sobre l'estimació de
la incertesa en la data de tancament de l'exercici, sempre que portin associat un risc

2

Les parts de text seleccionades amb el color gris no estan previstes en la memòria del PGC PIMES.
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important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en
l'exercici següent. Respecte de tals actius i passius, s'inclourà informació sobre la seva
naturalesa i el seu valor comptable en la data de tancament.
b) S'indicarà la naturalesa i l'import de qualsevol canvi en una estimació comptable que
sigui significatiu i que afecti l'exercici actual o que s'espera que pugui afectar els
exercicis futurs. Quan sigui impracticable realitzar una estimació de l'efecte en
exercicis futurs, es revelarà aquest fet.
c) Quan la direcció sigui conscient de l'existència d'incerteses importants, relatives a
esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la
possibilitat que l'empresa segueixi funcionant normalment, procedirà a revelar-les en
aquest apartat. En el cas que els comptes anuals no s'elaborin sota el principi
d'empresa en funcionament, tal fet serà objecte de revelació explícita, juntament amb
les hipòtesis alternatives sobre les quals hagin estat elaborades, així com les raons per
les quals l'empresa no pugui ser considerada com una empresa en funcionament.
4.

Comparació de la informació.
Sense perjudici de l'indicat als apartats següents respecte als canvis en criteris comptables
i correcció d'errors, en aquest apartat s'incorporarà la següent informació:
a) Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç, del
compte de pèrdues i guanys, i, en cas de confeccionar-se, de l'estat de canvis en el
patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici anterior.
b) Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de
l'exercici amb les del precedent.
c) Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la
comparació i, en cas contrari, les raons excepcionals que han fet impracticable la
reexpressió de les xifres comparatives.

5.

Elements recollits en diverses partides.
Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en
dues o més partides del balanç, amb indicació d'aquestes i de l'import inclòs en cadascuna
d'elles.

6.

Canvis en criteris comptables.
Explicació detallada dels ajustos per canvis en criteris comptables realitzats en l'exercici,
assenyalant-hi les raons per les quals el canvi permet una informació més fiable i
rellevant.
Si l'aplicació retroactiva fos impracticable, s'informarà sobre tal fet, les circumstàncies
que ho expliquen i des de quan s'ha aplicat el canvi en el criteri comptable.
No caldrà incloure informació comparativa en aquest apartat. 7. Correcció d'errors.
Explicació detallada dels ajustos per correcció d'errors realitzats en l'exercici, indicant la
naturalesa de l'error.
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Si l'aplicació retroactiva fos impracticable, s'informarà sobre tal fet, les circumstàncies
que ho expliquen i des de quan s'ha corregit l'error.
No caldrà incloure informació comparativa en aquest apartat.

3. Normes de registre i valoració
S'indicaran els criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides:
1.

Immobilitzat intangible; indicant els criteris utilitzats de capitalització o activació,
amortització i correccions valoratives per deterioració.

2.

Immobilitzat material; indicant els criteris sobre amortització, correccions valoratives per
deterioració i reversió d’aquestes, capitalització de despeses financeres, costos
d'ampliació, modernització i millores, costos de desmantellament o retir, així com els
costos de rehabilitació del lloc on s'assenta un actiu i els criteris sobre la determinació del
cost dels treballs efectuats per l'empresa per al seu immobilitzat.
A més es precisaran els criteris de comptabilització de contractes d'arrendament financer i
altres operacions de naturalesa similar.

3.

S'assenyalarà el criteri per qualificar els terrenys i construccions com a inversions
immobiliàries, especificant-hi per a aquestes els criteris assenyalats a l'apartat anterior.
A més es precisaran els criteris de comptabilització de contractes d'arrendament financer i
altres operacions de naturalesa similar.

4.

Permutes; indicant el criteri seguit i la justificació de la seva aplicació, en particular, les
circumstàncies que han portat a qualificar una permuta de caràcter comercial.

5.

Actius financers i passius financers; s'indicarà:
a) Criteris emprats per a la qualificació i la valoració de les diferents categories d'actius
financers i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor
raonable; en particular, les raons per les quals els valors emesos per l'empresa que,
d'acord amb l'instrument jurídic emprat, en principi haguessin d'haver-se classificat
com a instruments de patrimoni, han estat comptabilitzats com a passius financers.
b) La naturalesa dels actius financers i passius financers designats inicialment com a
valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, així com els criteris
aplicats en aquesta designació i una explicació de com l'empresa ha complert amb els
requeriments assenyalats en la norma de registre i valoració relativa a instruments
financers.
c) Els criteris aplicats per determinar l'existència d'evidència objectiva de deterioració,
així com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la baixa definitiva
d'actius financers deteriorats. En particular, es destacaran els criteris utilitzats per
calcular les correccions valoratives relatives als deutors comercials i altres comptes a
cobrar. Així mateix, s'indicaran els criteris comptables aplicats als actius financers les
condicions dels quals hagin estat renegociades i que, d'una altra manera, estarien
vençuts o deteriorats.
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d) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers.
e) Inversions en empreses del grup, multigrup i associades; s'informarà sobre el criteri
seguit en la valoració d'aquestes inversions, així com l'aplicat per registrar les
correccions valoratives per deterioració.
f) Els criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses procedents de les
diferents categories d'actius i passius financers: interessos, primes o descomptes,
dividends, etc.
6.

Existències; indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant-hi els seguits sobre
correccions valoratives per deterioració i capitalització de despeses financeres.

7.

Transaccions en moneda estrangera; indicant:
a) Criteris de valoració de les transaccions en moneda estrangera i criteris d'imputació de
les diferències de canvi.
b) Quan s'hagi produït un canvi en la moneda funcional, es posarà de manifest, així com
la raó d'aquest canvi.
c) Per als elements continguts en els comptes anuals que en l'actualitat o a l'origen
haguessin estat expressats en moneda estrangera, s'indicarà el procediment emprat per
calcular el tipus de canvi a euros.

8.

Impostos sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per al registre i la valoració
d'actius i passius per impost diferit.

9.

Ingressos i despeses; indicant els criteris generals aplicats. En particular, en relació amb
les prestacions de serveis realitzades per l'empresa s'indicaran els criteris utilitzats per a la
determinació dels ingressos; en concret, s'assenyalaran els mètodes emprats per
determinar el percentatge de realització en la prestació de serveis i s'informarà en cas que
la seva aplicació hagués estat impracticable.

10. Provisions i contingències; indicant el criteri de valoració, així com, si escau, el
tractament de les compensacions a rebre d'un tercer al moment de liquidar l'obligació. En
particular, en relació amb les provisions haurà de realitzar-se una descripció general del
mètode d'estimació i càlcul de cadascun dels riscos.
11. Criteris emprats per al registre de les despeses de personal; en particular, el referit als
compromisos per pensions.
12. Subvencions, donacions i llegats; indicant el criteri emprat per a la seva classificació i, si
escau, la seva imputació a resultats.
13. Combinacions de negocis; indicant els criteris de registre i valoració emprats.
14. Negocis conjunts; indicant els criteris seguits per l'empresa per integrar en els seus
comptes anuals els saldos corresponents al negoci conjunt en què participi.
15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
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4. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
1.

Anàlisi del moviment durant l'exercici de cadascun d'aquests epígrafs del balanç i de les
seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deterioració
de valor acumulades; indicant el següent:
a) Saldo inicial. b) Entrades. c) Sortides. d) Saldo final.
S'especificarà la informació relativa a inversions immobiliàries, incloent-hi a més una
descripció d’aquestes.
Si hi hagués algun epígraf significatiu, per la seva naturalesa o pel seu import, es
facilitarà la pertinent informació addicional.

2.

Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no corrents.
En particular, precisant d'acord amb les condicions del contracte: cost del bé en origen,
durada del contracte, anys transcorreguts, quotes satisfetes en anys anteriors i en
l'exercici, quotes pendents i, si escau, valor de l'opció de compra.

5. Actius financers
1.

Es presentarà per a cada classe d'actius financers no corrents una anàlisi del moviment
durant l'exercici i dels comptes correctors de valor.

2.

Quan els actius financers s'hagin valorat pel seu valor raonable, s'indicarà:
a) Si el valor raonable es determina, íntegrament o en part, prenent com a referència els
preus cotitzats en mercats actius o s'estimen utilitzant models i tècniques de valoració.
En aquest últim cas, s'assenyalaran els principals supòsits en què es basen els citats
models i tècniques de valoració.
b) Per categoria d'actius financers, el valor raonable i les variacions en el valor
registrades, si escau, en el compte de pèrdues i guanys, així com les consignades
directament en el patrimoni net.
c) Pel que fa als instruments financers derivats, s'informarà sobre la naturalesa dels
instruments i les condicions importants que puguin afectar l'import, el calendari i la
certitud dels futurs fluxos d'efectiu.
d) Un quadre que reflecteixi els moviments del patrimoni en l'exercici com a
conseqüència dels canvis de valor raonable dels instruments financers.

3.

Empreses del grup, multigrup i associades.
Import de les correccions valoratives per deterioració registrades en les diferents
participacions, diferenciant-hi les reconegudes en l'exercici de les acumulades. Així
mateix s'informarà, si escau, sobre les dotacions i les reversions de les correccions
valoratives per deterioració carregades i abonades, respectivament, contra la partida de
patrimoni net que reculli els ajustos valoratius, en els termes indicats en la norma de
registre i valoració.
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6. Passius financers
Es revelarà informació sobre:
a)

L'import dels deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents al tancament de
l'exercici i de la resta fins al seu últim venciment. Aquestes indicacions figuraran
separadament per a cadascun dels epígrafs i partides relatius a deutes, conforme al model
de balanç.

b) L'import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa.
c)

En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l'exercici, s'informarà
de:
 Els detalls de qualsevol impagament del principal o interessos que s'hagi produït
durant l'exercici.
 El valor en llibres en la data de tancament de l'exercici d'aquells préstecs en els quals
s'hagués produït un incompliment per impagament, i
 Si l'impagament ha estat esmenat o s'han renegociat les condicions del préstec, abans
de la data de formulació dels comptes anuals.

7. Fons propis
1.

Import del capital autoritzat per la junta d'accionistes perquè els administradors el posin
en circulació, indicant el període al qual s'estén l'autorització.

2.

Nombre, valor nominal i preu mitjà d'adquisició de les accions o participacions pròpies
en poder de la societat o d'un tercer que actuï per compte d'aquesta, especificant-ne la
destinació final prevista.

8. Situació fiscal
S'informarà sobre:
1.

La despesa per impost sobre beneficis corrent.

2.

Qualsevol altra informació la publicació de la qual vingui exigida per la norma tributària
a l'efecte de recaptació d'impostos.

9. Operacions amb parts vinculades
1.

A l'efecte de la informació a incloure en aquest apartat, es consideraran únicament les
operacions realitzades amb:
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat dominant.
Empreses dependents.
Negocis conjunts en els quals l'empresa sigui un dels partícips.
Empreses associades.
Empreses amb control conjunt o influència significativa sobre l'empresa.
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f) Membres dels òrgans d'administració i personal clau de la direcció de l'empresa.
2.

L'empresa facilitarà informació suficient per comprendre les operacions amb parts
vinculades que hagi efectuat i els efectes de les operacions sobre els seus estats financers,
incloent-hi per separat per a cadascuna de les citades categories, entre altres, els aspectes
següents:
a) Identificació de les persones o empreses amb les quals s'han realitzat les operacions
vinculades, expressant la naturalesa de la relació amb cada part implicada.
b) Detall de l'operació i la seva quantificació, informant dels criteris o mètodes seguits
per determinar-ne el valor.
c) Benefici o pèrdua que l'operació hagi originat a l'empresa i descripció de les funcions i
riscos assumits per cada part vinculada respecte de l'operació.
d) Import dels saldos pendents, tant actius com passius, els seus terminis i condicions,
naturalesa de la contraprestació establerta per a la seva liquidació, agrupant els actius i
passius en els epígrafs que apareixen en el balanç de l'empresa i garanties atorgades o
rebudes.
e) Correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós o incobrables relacionades
amb els saldos pendents anteriors.

3.

La informació anterior podrà presentar-se de forma agregada quan es refereixi a partides
de naturalesa similar. En tot cas, es facilitarà informació de caràcter individualitzat sobre
les operacions vinculades que fossin significatives per la seva quantia o rellevants per a
una adequada comprensió dels comptes anuals, així com dels compromisos financers amb
empreses vinculades.

4.

No caldrà informar en el cas d'operacions que, pertanyent al tràfic ordinari de l'empresa,
s'efectuïn en condicions normals de mercat, siguin d'escassa importància quantitativa i
manquin de rellevància per expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l'empresa.

5.

Haurà d'informar-se sobre l'import de les bestretes i els crèdits concedits al personal d'alta
direcció i als membres dels òrgans d'administració, amb indicació del tipus d'interès, les
seves característiques essencials i els imports eventualment retornats o als quals s'hagi
renunciat, així com les obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantia. Quan
els membres de l'òrgan d'administració siguin persones jurídiques, els requeriments
anteriors es referiran a les persones físiques que els representin. Aquestes informacions es
podran donar de forma global per cada categoria, recollint per separat les corresponents al
personal d'alta direcció de les relatives als membres de l'òrgan d'administració.

10. Altra informació
S'inclourà informació sobre:
1.

La mitjana de persones ocupades en el curs de l'exercici.

2.

La naturalesa i el propòsit de negoci dels acords de l'empresa que no figurin en balanç i
sobre els quals no s'hagi incorporat informació en una altra nota de la memòria, sempre
que aquesta informació sigui significativa i d'ajuda per a la determinació de la posició
financera de l'empresa.
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3.

L'import i la naturalesa de determinades partides d'ingressos o de despeses la quantia de
les quals o incidència siguin excepcionals. En particular, s'informarà de les subvencions,
donacions o llegats rebuts, indicant per a les primeres l'Ens públic que les concedeix,
precisant si l'atorgant és l'Administració local, autonòmica, estatal o internacional.

4.

L'import global dels compromisos financers, garanties o contingències que no figurin en
el balanç, amb indicació de la naturalesa i la forma de les garanties reals proporcionades;
els compromisos existents en matèria de pensions hauran de consignar-se per separat.

5.

La naturalesa i conseqüències financeres de les circumstàncies d'importància relativa
significativa que es produeixin després de la data de tancament de balanç i que no es
reflecteixin en el compte de pèrdues i guanys o en el balanç, i l'efecte financer de tals
circumstàncies.

6.

Qualsevol altra informació que segons el parer dels responsables d'elaborar els comptes
anuals calgués proporcionar perquè aquests, en el seu conjunt, puguin mostrar la imatge
fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera de l'empresa, així com
qualsevol altra informació que l'empresa consideri oportú subministrar de forma
voluntària.

17

Projecte modificació PGC PIMES de 2007 i memòria normal

Nota tècnica ACCID

Annex 2. Contingut de la memòria de PIMES3
1. Activitat de l'empresa
En aquest apartat es descriurà l'objecte social de l'empresa i l'activitat o activitats a les quals
es dediqui i la seva identificació en el Registre Mercantil.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
1.

Imatge fidel.
a) L'empresa haurà de fer una declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa, així
com en el cas de confeccionar l'estat de fluxos d'efectiu, la veracitat dels fluxos
incorporats.
b) Raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat
disposicions legals en matèria comptable, amb indicació de la disposició legal no
aplicada, i influència qualitativa i quantitativa de fer-ho d’aquesta manera per a cada
exercici pel qual es presenta informació sobre el patrimoni, la situació financera i els
resultats de l'empresa.
c) Informacions complementàries, indicant la seva ubicació en la memòria, que resulti
necessari incloure quan l'aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per
mostrar la imatge fidel.

2.

Principis comptables no obligatoris aplicats.

3.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
a) S'indicarà la naturalesa i l'import de qualsevol canvi en una estimació comptable que
sigui significatiu i que afecti l'exercici actual o que s'espera que pugui afectar els
exercicis futurs. Quan sigui impracticable realitzar una estimació de l'efecte en
exercicis futurs, es revelarà aquest fet.
b) Quan la direcció sigui conscient de l'existència d'incerteses importants, relatives a
esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la
possibilitat que l'empresa segueixi funcionant normalment, procedirà a revelar-les en
aquest apartat. En el cas que els comptes anuals no s'elaborin sota el principi
d'empresa en funcionament, tal fet serà objecte de revelació explícita, juntament amb
les hipòtesis alternatives sobre les quals hagin estat elaborades, així com les raons per
les quals l'empresa no pugui ser considerada com una empresa en funcionament.

4.

Comparació de la informació.
Sense perjudici de l'indicat als apartats següents respecte als canvis en criteris comptables
i correcció d'errors, en aquest apartat s'incorporarà la informació següent:
a) Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç, del
compte de pèrdues i guanys, i, en cas de confeccionar-se, de l'estat de canvis en el
patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici anterior.

3 La part de text seleccionat amb el color gris no està prevista en la memòria abreujada.
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b) Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de
l'exercici amb les del precedent.
c) Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la
comparació i, en cas contrari, les raons excepcionals que han fet impracticable la
reexpressió de les xifres comparatives.
5.

Elements recollits en diverses partides.
Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en
dues o més partides del balanç, amb indicació d'aquestes i de l'import inclòs en cadascuna
d'elles.

6.

Canvis en criteris comptables.
Explicació detallada dels ajustos per canvis en criteris comptables realitzats en l'exercici,
assenyalant les raons per les quals el canvi permet una informació més fiable i rellevant.
Si l'aplicació retroactiva fos impracticable, s'informarà sobre tal fet, les circumstàncies
que ho expliquen i des de quan s'ha aplicat el canvi en el criteri comptable.
No caldrà incloure informació comparativa en aquest apartat. 7. Correcció d'errors.
Explicació detallada dels ajustos per correcció d'errors realitzats en l'exercici, indicant la
naturalesa de l'error.
Si l'aplicació retroactiva fos impracticable, s'informarà sobre tal fet, les circumstàncies
que ho expliquen i des de quan s'ha corregit l'error.
No caldrà incloure informació comparativa en aquest apartat.

3. Normes de registre i valoració
S'indicaran els criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides:
1.

Immobilitzat intangible; indicant els criteris utilitzats de capitalització o activació,
amortització i correccions valoratives per deterioració.

2.

Immobilitzat material; indicant els criteris sobre amortització, correccions valoratives per
deterioració i reversió d’aquestes, capitalització de despeses financeres, costos
d'ampliació, modernització i millores, costos de desmantellament o retir, així com els
costos de rehabilitació del lloc on s'assenta un actiu i els criteris sobre la determinació del
cost dels treballs efectuats per l'empresa per al seu immobilitzat.
A més es precisaran els criteris de comptabilització de contractes d'arrendament financer i
altres operacions de naturalesa similar.

3.

S'assenyalarà el criteri per qualificar els terrenys i construccions com a inversions
immobiliàries, especificant per a aquestes els criteris assenyalats a l'apartat anterior.
A més es precisaran els criteris de comptabilització de contractes d'arrendament financer i
altres operacions de naturalesa similar.
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4.

Permutes; indicant el criteri seguit i la justificació de la seva aplicació; en particular, les
circumstàncies que han portat a qualificar una permuta de caràcter comercial.

5.

Actius financers i passius financers; s'indicarà:
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius
financers i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor
raonable; en particular, les raons per les quals els valors emesos per l'empresa que,
d'acord amb l'instrument jurídic emprat, en principi haguessin d'haver-se classificat
com a instruments de patrimoni, han estat comptabilitzats com a passius financers.
b) Els criteris aplicats per determinar l'existència d'evidència objectiva de deterioració,
així com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la baixa definitiva
d'actius financers deteriorats. En particular, es destacaran els criteris utilitzats per
calcular les correccions valoratives relatives als deutors comercials i altres comptes a
cobrar. Així mateix, s'indicaran els criteris comptables aplicats als actius financers les
condicions dels quals hagin estat renegociades i que, d'una altra manera, estarien
vençuts o deteriorats.
c) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers.
d) Inversions en empreses del grup, multigrup i associades; s'informarà sobre el criteri
seguit en la valoració d'aquestes inversions, així com l'aplicat per registrar les
correccions valoratives per deterioració.
e) Els criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses procedents de les
diferents categories d'actius i passius financers: interessos, primes o descomptes,
dividends, etc.

6.

Valors de capital propi en poder de l'empresa; indicant els criteris de valoració i registre
emprats.

7.

Existències; indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre
correccions valoratives per deterioració i capitalització de despeses financeres.

8.

Transaccions en moneda estrangera; indicant els criteris de valoració de les transaccions
en moneda estrangera i criteris d'imputació de les diferències de canvi.

9.

Impostos sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració d'actius i
passius per impost diferit.

10. Ingressos i despeses; indicant els criteris generals aplicats. En particular, en relació amb
les prestacions de serveis realitzades per l'empresa s'indicaran els criteris utilitzats per a la
determinació dels ingressos; en concret, s'assenyalaran els mètodes emprats per
determinar el percentatge de realització en la prestació de serveis i s'informarà en cas que
la seva aplicació hagués estat impracticable.
11. Provisions i contingències; indicant el criteri de valoració, així com, si escau, el
tractament de les compensacions a rebre d'un tercer al moment de liquidar l'obligació. En
particular, en relació amb les provisions haurà de realitzar-se una descripció general del
mètode d'estimació i càlcul de cadascun dels riscos.
12. Subvencions, donacions i llegats; indicant el criteri emprat per a la seva classificació i, si
escau, la seva imputació a resultats.
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13. Negocis conjunts; indicant els criteris seguits per l'empresa per integrar en els seus
comptes anuals els saldos corresponents al negoci conjunt en què participi.
14. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.

4. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
1.

Anàlisi del moviment durant l'exercici de cadascun d'aquests epígrafs del balanç i de les
seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deterioració
de valor acumulades; indicant el següent:
a) Saldo inicial. b) Entrades, Sortides, Saldo final.
S'especificarà la informació relativa a inversions immobiliàries, incloent-hi a més una
descripció d’aquestes.
Si hi hagués algun epígraf significatiu, per la seva naturalesa o pel seu import, es
facilitarà la pertinent informació addicional.

2.

Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no corrents.
En particular, precisant d'acord amb les condicions del contracte: cost del bé en origen,
durada del contracte, anys transcorreguts, quotes satisfetes en anys anteriors i en
l'exercici, quotes pendents i, si escau, valor de l'opció de compra.

5. Actius financers
1.
2.

Es presentarà per a cada classe d'actius financers no corrents una anàlisi del moviment
durant l'exercici i dels comptes correctors de valor.
Quan els actius financers s'hagin valorat pel seu valor raonable, s'indicarà:
a) Si el valor raonable es determina, íntegrament o en part, prenent com a referència els
preus cotitzats en mercats actius o s'estimen utilitzant models i tècniques de valoració.
En aquest últim cas, s'assenyalaran els principals supòsits en què es basen els citats
models i tècniques de valoració.
b) Per categoria d'actius financers, el valor raonable i les variacions en el valor
registrades en el compte de pèrdues i guanys.
c) Pel que fa als instruments financers derivats, s'informarà sobre la naturalesa dels
instruments i les condicions importants que puguin afectar l'import, el calendari i la
certitud dels futurs fluxos d'efectiu.

3.

Empreses del grup, multigrup i associades.
Import de les correccions valoratives per deterioració registrades en les diferents
participacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les acumulades.
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6. Passius financers
Es revelarà informació sobre:
a)

L'import dels deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents al tancament de
l'exercici i de la resta fins al seu últim venciment. Aquestes indicacions figuraran
separadament per a cadascun dels epígrafs i partides relatius a deutes, conforme al model
de balanç.

b) L'import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa.
c)

En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l'exercici, s'informarà
de:
 Els detalls de qualsevol impagament del principal o interessos que s'hagi produït
durant l'exercici.
 El valor en llibres en la data de tancament de l'exercici d'aquells préstecs en els quals
s'hagués produït un incompliment per impagament, i
 Si l'impagament ha estat esmenat o s'han renegociat les condicions del préstec, abans
de la data de formulació dels comptes anuals.

7. Fons propis
1.

Import del capital autoritzat per la junta d'accionistes perquè els administradors el posin
en circulació, indicant el període al qual s'estén l'autorització.

2.

Nombre, valor nominal i preu mitjà d'adquisició de les accions o les participacions
pròpies en poder de la societat o d'un tercer que actuï per compte d'aquesta, especificantne la destinació final prevista.

8. Situació fiscal
S'informarà sobre:
1.

La despesa per impost sobre beneficis corrent.

2.

Qualsevol altra informació la publicació de la qual vingui exigida per la norma tributària
a l'efecte de recaptació d'impostos.

9. Operacions amb parts vinculades
1.

A l'efecte de la informació a incloure en aquest apartat, es consideraran únicament les
operacions realitzades amb:
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat dominant.
Empreses dependents.
Negocis conjunts en els quals l'empresa sigui un dels partícips.
Empreses associades.
Empreses amb control conjunt o influència significativa sobre l'empresa.
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f) Membres dels òrgans d'administració i personal clau de la direcció de l'empresa.
2.

L'empresa facilitarà informació suficient per comprendre les operacions amb parts
vinculades que hagi efectuat i els efectes de les operacions sobre els seus estats financers,
incloent-hi per separat per a cadascuna de les citades categories, entre altres, els aspectes
següents:
a) Identificació de les persones o empreses amb les quals s'han realitzat les operacions
vinculades, expressant la naturalesa de la relació amb cada part implicada.
b) Detall de l'operació i la seva quantificació, informant dels criteris o mètodes seguits
per determinar-ne el valor.
c) Benefici o pèrdua que l'operació hagi originat en l'empresa i descripció de les funcions
i riscos assumits per cada part vinculada respecte de l'operació.
d) Import dels saldos pendents, tant actius com passius, els seus terminis i condicions,
naturalesa de la contraprestació establerta per a la seva liquidació, agrupant els actius i
passius en els epígrafs que apareixen en el balanç de l'empresa i garanties atorgades o
rebudes.
e) Correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós o incobrables relacionades
amb els saldos pendents anteriors.

3.

La informació anterior podrà presentar-se de forma agregada quan es refereixi a partides
de naturalesa similar. En tot cas, es facilitarà informació de caràcter individualitzat sobre
les operacions vinculades que fossin significatives per la seva quantia o rellevants per a
una adequada comprensió dels comptes anuals, així com dels compromisos financers amb
empreses vinculades.

4.

No caldrà informar en el cas d'operacions que, pertanyent al tràfic ordinari de l'empresa,
s'efectuïn en condicions normals de mercat, siguin d'escassa importància quantitativa i
manquin de rellevància per expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l'empresa.

5.

Haurà d'informar-se sobre l'import de les bestretes i crèdits concedits al personal d'alta
direcció i als membres de l'òrgan d'administració, amb indicació del tipus d'interès, les
seves característiques essencials i els imports eventualment retornats o als quals s'hagi
renunciat, així com les obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantia. Quan
els membres de l'òrgan d'administració siguin persones jurídiques, els requeriments
anteriors es referiran a les persones físiques que els representin. Aquestes informacions es
podran donar de forma global per cada categoria, recollint per separat les corresponents al
personal d'alta direcció de les relatives als membres de l'òrgan d'administració.

10. Altra informació
S'inclourà informació sobre:
1.

La mitjana de persones ocupades en el curs de l'exercici.

2.

La naturalesa i el propòsit de negoci dels acords de l'empresa que no figurin en balanç i
sobre els quals no s'hagi incorporat informació en una altra nota de la memòria, sempre
que aquesta informació sigui significativa i d'ajuda per a la determinació de la posició
financera de l'empresa.
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3.

L'import i la naturalesa de determinades partides d'ingressos o de despeses la quantia de
les quals o incidència siguin excepcionals. En particular, s'informarà de les subvencions,
donacions o llegats rebuts, indicant per a les primes l'Ens públic que les concedeix,
precisant si l'atorgant és l'Administració local, autonòmica, estatal o internacional.

4.

L'import global dels compromisos financers, garanties o contingències que no figurin en
el balanç, amb indicació de la naturalesa i la forma de les garanties reals proporcionades;
els compromisos existents en matèria de pensions.

5.

La naturalesa i conseqüències financeres de les circumstàncies d'importància relativa
significativa que es produeixin després de la data de tancament de balanç i que no es
reflecteixin en el compte de pèrdues i guanys o en el balanç, i l'efecte financer de tals
circumstàncies.

6.

Qualsevol altra informació que segons el parer dels responsables d'elaborar els comptes
anuals calgués proporcionar perquè aquestes, en el seu conjunt, puguin mostrar la imatge
fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera de l'empresa, així com
qualsevol altra informació que l'empresa consideri oportú subministrar de forma
voluntària.
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