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GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV, SLU 

MEMQRIA ABREUJADA DE L'EXERCICI 2014 

1. ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

L'objecte social de l'empresa es l'edici6 i venda al detail de llibres, diaris i revistes; 
reproducci6 i venda de suports de so enregistrat, de vfdeo enregistrat, i de suports d'informatica; 
comer~ al detail de begudes, pa i productes de forn, confiteria i pastisseria; cafeteries i restaurant; 
comer~ al detail de peces de roba, cal~at i articles de cuir; comer~ al detail de papereria i material 
d'oficina, llavors, flors i plantes; comer~ al detail per correspondimcia i per Internet; ensenyament 
superior d' especialitzaci6 i postgrau; activitats artfstiques i espectacles; prestaci6 de serve is 
d'organitzaci6, gestio i execuci6 d'esdeveniments, congresses, fires, exposicions i qualsevol altre 
tipus d'esdeveniments de caracter sociocultural. Les activitats enumerades podran ser realitzades, 
ja directament, ja indirectament, fins i tot mitjan~ant Ia seua participaci6 en altres societats 
d'objecte identic 0 analeg. 

El seu domicili social es a C/ Amadeu de Savoia, nQ 4, de Valencia. 

Les activitats se desenvolupen principalment en les tendes ubicades en: 

L'Edifici Historic de Ia Universitat de Valencia (La Nau) en C/ Universitat, 2. 
AI Servei de Publicacions de Ia Universitat de Valencia (Facultat de Geografia) en C/ Arts 
Grafiques, 13. 
Campus de Tarongers de Ia Universitat de Valencia en Avda. Tarongers. Aulari Sud. 

AI mes de setembre es va decidir tancar Ia tenda que estava ubicada al Jardf Botanic, per a 
traslladar-la al Servei de Publicacions de Ia Universitat de Valencia. 

Atenent a Ia legislaci6 vigent, l'empresa forma part d'un grup de societats sent l'empresa 
dominant Ia Fundaci6 General de Ia Universitat de Valencia amb domicili social al C/ Amadeu de 
Savoia, nQ 4, de Valencia, i a mes a mes aquest grup de societats no esta obligat a realitzar 
consolidaci6 dels comptes anuals. 

2. BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS 

2.1.- lmatge fidel 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de Ia Societat i es 
presenten d'acord amb Ia legislaci6 mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pia General 
de Comptabilitat, a fi de mostrar Ia imatge fidel del patrimoni, de Ia situaci6 financera i dels 
resultats de Ia Societat. 

Els administradors de Ia Societat estimen que els comptes anuals abreujats de l'exercici 2014, que 
t formulats el 27 de mar~ de 2015, seran aprovats pel Soci Unic sense modificaci6 alguna. 
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2.2.- Principis comptables no obligatoris aplicats 

S'han aplicat els principis i criteris comptables generalment acceptats. 

2.3 Aspectes critics de Ia valoraci6 i estimaci6 d'incertesa 

No es preveu cap tipus d'incertesa que puga dur a terme un rise important en el valor dels 
actius o passius en l'exercici 2015. Aixi doncs no es considera necessari realitzar una valoraci6 i 
estimaci6 de Ia mateixa. 

Tampoc es considera cap incertesa que faja dubtar que Ia empresa continue funcionant amb 
normalitat. 

2.4 Comparaci6 de Ia informaci6. 

Els comptes anuals abreujats presenten, a efectes comparatius, el balanc; abreujat, el 
compte de perdues i guanys abreujat, l'estat abreujat de canvis en el patrimoni net i Ia memoria 
abreujada, a mes de les xifres de l'exercici 2014, les corresponents a l'exercici anterior, que 
formaven part dels comptes anuals abreujats de l'exercici 2013. 

2.5 Elements recoil its en diverses partides 

No hi ha cap element patrimonial recollit en diverses partides a l'exercici 2014. 

2.6 Canvis en criteris comptables 

No hi ha cap canvi en els criteris comptables aplicats alllarg de l'exercici 2014. 

2. 7 Correcci6 d' errades 

No hi ha cap ajust per correcci6 d'errades a l'exercici 2014. 

3. DISTRIBUCIOI APLICACIO DE RESULTATS 

A l'exercici 2013, el resultat de Ia mercantil va ser de 2.282,71 € en perdues. La distribuci6 del 
resultat de l'exercici 2013 aprovada pel soci unic amb data 14 de Marc; de 2014 va ser Ia seguent: 

Base de repartiment Import Distribuci6 Import 

Perdues i guanys (2.282,71) € 
Resultats negatius d'exercicis 
anteriors (2.282,71) € 

/ Total (2.282,71) € Total (2.282, 71) € 
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A l'exercici 2014, el resultat de Ia mercantil despres d'impostos es de 1.304,12 €. La proposta de 
distribuci6 del resultat de l'exercici 2014 es Ia seguent: 

Base de repartiment Import Distribuci6 Import 

Perdues i guanys 1.304,12 € 

Compensaci6 perdues exercicis anteriors 1.304,12 € 

Total 1.304,12 € Total 1.304,12 € 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIO 

Els criteris de registre i valoraci6 han estat els seguents: 

4.11mmobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisici6 i posteriorment pel 
seu preu minorat per Ia corresponent amortitzaci6 acumulada (calculada en funci6 de Ia vida util) i 
per les perdues per deteriorament que, en el seu cas, haja experimentat. 

En aquest exercici Ia societat no ha reconegut comptablement cap perdua per 
deteriorament en el valor registrat dels actius intangibles. 

Els criteris per a reconeixer les perdues per deteriorament d' aquestos actius i, en el seu cas, 
de les recuperacions de les perdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, s6n 

similars a les aplicades per als actius materials. 

L'immobilitzat intangible correspon a les aplicacions informatiques; s'hi valoren segons el 
cost d'adquisici6 i s'amortitzen linealment en un perfode de 4 anys. 

4.2 lmmobilitzat material 

L'immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d'adquisici6 i posteriorment pel 
seu preu minorat per Ia corresponent amortitzaci6 acumulada (calculada en funci6 de Ia vida util ) i, 
en el seu cas, I' import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes. 

AI tancament de l'exercici, Ia societat avalua si existeixen indicis de perdua de valor dels 
elements de l'immobilitzat material. 
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L'immobilitzat material correspon a instal·lacions tecniques, altres instal·lacions, mobiliari i 
equipaments per a processes d'informaci6. Els bens compresos en aquest epigraf s'hi troben 
valorats segons el seu preu d'adquisici6. 

L'amortitzaci6 dels elements de l'immobilitzat material es realitza seguint el metode lineal 
aplicant els segi.ients coeficients d'amortitzaci6: 

instal-lacions tecniques 
altres instal·lacions 
mobiliari 
equipaments per a processes d'informaci6 

% Anys vida util 

10 
10 
10 
25 

10 
10 
10 
4 

Les despeses de manteniment i reparacions de l'immobilitzat material que no en milloren Ia 
utilitzaci6 o en prolonguen Ia vida util es carreguen al compte de perdues i guanys en el moment 
que es produeixen. 

4.3 Inversions immobiliiuies 

L'entitat note inversions immobiliaries. 

4.4 Permutes 

L' entitat no ha realitzat al llarg de I' exercici 2014 cap perm uta. 

4.5 Actius Financers i Passius Financers 

Actius Financers. 

Els actius financers reconeguts al balan~, a efectes de valoraci6, pertanyen al grup de 
Prestecs i partides a cobrar, ja que es tracta principalment de credits per operacions comercials. 

La valoraci6 inicial ha estat Ia de valor nominal al tractar-se de credits comercials amb 
venciment no superior a un any i que no tenen cap tipus d'interes establert, i l'efecte de no 
actualitzar els fluxos d'efectiu noes significatiu. 

La valoraci6 posterior que s'ha realitzat es Ia del valor nominal. 

Els actius financers es donen de baixa per l'import de Ia contraprestaci6 rebuda portant a 
perdues i guanys Ia diferencia sorgida de donar de baixa l'actiu. 
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No hi ha evidencies de que hi haja que dur a terme cap correcci6 valorativa per 
deteriorament d'alguns dels actius financers. 

Passius Financers 

Els passius financers reconeguts al balanc;:, a efectes de valoraci6, pertanyen al grup de 
Debits i partides a pagar, ja que es tracta principalment de deutes per operacions comercials. 

La valoraci6 inicial que s'ha realitzat d'aquestos passius es de valor nominal, es a dir, Ia del 
preu de Ia transacci6. 

La valoraci6 posterior que s'ha realitzat es Ia del valor nominal. 

El passiu financer es dona de baixa quan s'extingeix l'obligaci6. L'import de Ia diferencia 
entre Ia contraprestaci6 pagada i el valor en llibres del passiu financer es reflecteix en el compte de 
perdues i guanys. 

No hi ha evidencies de que hi haja que dur a terme cap correcci6 valorativa per 
deteriorament d'alguns dels passius financers. 

No hi ha accions propies en poder de Ia societat, ni cap contracte signat entre el soci unic i Ia 
societat. 

4.6 Existimcies 

Els bens i serveis compresos en les existencies comercials es valoren inicialment al preu 
d'adquisici6. 

El valor de l'inventari de les existencies esta realitzat utilitzant el metode del cost mitja 
ponderat al considerar que se tracta de bens intercanviables entre sL 

Si es considerara que el valor net realitzable de les existencies fos inferior al preu 
d'adquisici6 es procediria a realitzar l'oportuna correcci6 valorativa. 

4. 7 Transactions en moneda estrangera 

A l'exercici 2014, Ia societat no ha realitzat cap operaci6 amb moneda estrangera. 

4.8 Impost sobre Benefici 

La despesa per impost sobre benefici de l'exercici es calcula mitjanc;:ant Ia suma de l'impost 
corrent que resulta de l'aplicaci6 del tipus de gravamen sobre Ia base imposable de l'exercici i 
despres d'aplicar les deduccions que fiscalment son admissibles, mes Ia variaci6 dels actius i passius 
per impastos diferits. 
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4.9 Ingresses i Despeses 

Els ingresses i les despeses s'imputen en funci6 del criteri de meritaci6, es a dir, quan es 
produeix el corrent real de bens i serveis que representen els mateixos, amb independencia del 
moment que es produ"isca el corrent monetari o financer derivat d' ells. 

4.10 Provisions i Contingencies 

L'entitat no considera necessari reconeixer cap provisi6 ni contingencia. 

4.11 Criteris per al registre de les despeses de personal. 

L'entitat ha registrat les despeses de personal en base al principi de meritaci6, i no te cap 
compromfs futur per plans de pensions o similars. 

4.12 Subvencions i donacions 

No s'ha rebut cap subvenci6, donaci6 o llegat. 

4.13 Combinacions de negocis 

L'entitat note cap combinaci6 de negocis durant l'exercici 2014. 

4.14 Negocis Conjunts 

L'entitat no participa a cap negoci conjunt durant l'exercici 2014. 

4.15 Criteris empleats en transaccions entre parts vinculades 

L'entitat ha comptabilitzat les operacions realitzades amb Ia Fundaci6 General de Ia 
Universitat de Valencia d'acord ambles normes generals pel seu valor raonable. 

4.16 Classificaci6 d'actius i passius entre corrent i no corrent 

L' entitat presenta el balanc;: abreujat classificant act ius i passius entre corrent i no corrent 
d'acord al cicle normal d'explotaci6 de l'entitat que noes superior a 12 mesos. 

Pagina 15 de 24 I 



5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL 

5.1.- lmmobilitzat Intangible 

El detail i els moviments de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013 van ser els 
seguents: 

Aplicacions informatiques 

Total 

Amort. Acum. Aplic informat. 

Total 

Valor Net 

Saldo a 
01/01/2013 

3.575,13 

3.575,13 

(3.575,13) 

(3.575,13) 

EUROS 

Altes Baixes 
Saldo a 

31/12/2013 

3.575,13 

3.575,13 

(3.575,13) 

(3.575,13) 

El detail i els moviments de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014 s6n el seguents: 

EUROS 
Saldo a Saldo a 

01/01/2014 Altes Baixes 31/12/2014 

Aplicacions informatiques 3.575,13 (2.909,16) 665,97 

Total 3.575,13 (2.909,16) 665,97 

Amort. Acum. Aplic informat. (3.575,13) 2.909,16 (665,97) 

Total (3.575,13) 2.909,16 (665,97) 

Valor Net 

A 31 de desembre de 2014 
amortitzades. 

2013 les aplicacions informatiques estan totalment 

A l'exercici 2014, Ia societat ha donat de baixa del seu inventari aplicacions informatiques 
que ja no s'utilitzaven per valor de 2.909,16 euros. 
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5.2.- lmmobilitzat Material 

El detail i el moviment de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013 van ser els 
segOents: 

EUROS 
Saldo a Saldo a 

01/01/2013 Altes Baixes 31/12/2013 
lnstaHacions tecniques 12.422,51 12.422,51 
Altres instal·lacions 1.261,59 1.261,59 
Mobiliari 23.415,70 148,10 23.563,80 
Equipaments processos d'informaci6 3.028,47 284,63 3.313,10 
Total 40.128,27 432,73 40.561,00 

Amort. Acum. lnstal·lacions tecniques (4.682,04) (1.262,77) (5.944,81) 
Amort. Acum. Altres lnstaHacions (627,73) (128,22) (755,95) 
Amort. Acum. Mobiliari (11.022,26) (2.393,91) (13.416,17) 
Amort. Acum. Equip. Proc. lnformaci6 (2.419,02) (191,92) (2.610,94) 

Total (18.751,05) (3.976,82) (22. 727,87) 

Valor Net 21.377,22 17.833,13 

El detail i el moviment de l'exercici finalitzat el31 de desembre de 2014 s6n els segOents: 

Saldo a 
01/01/2014 

lnstal·lacions tecniques 12.422,51 
Altres instal·lacions 1.261,59 
Mobiliari 23.563,80 
Equipaments processos d'informaci6 3.313,10 
Total 40.561,00 

Amort. Acum. lnstal·lacions tecniques (5.944,81) 
Amort. Acum. Altres lnstal·lacions (755,95) 
Amort. Acum. Mobiliari (13.416,17) 
Amort. Acum. Equip. Proc. lnformaci6 (2.610,94) 

Total (22. 727,87) 

Valor Net 17.833,13 

EUROS 

Altes 

1.331,83 

1.331,83 

(1.259,37) 
(127,87) 

(2.429,92) 
(255,08) 

(4.072,24) 

Baixes 

(968,43) 
(968,43) 

968,43 

968,43 

Saldo a 
31/12/2014 

12.422,51 
1.261,59 

24.895,63 
2.344,67 

40.924,40 

(7.204,18) 
(883,82) 

(15.846,09) 
(1.897,59) 

(25.831,68) 

15.092,72 

A l'exercici 2014, Ia societat ha donat de baixa del seu inventari equipaments de processos 
d'informaci6 que ja no s'utilitzaven per valor de 968,43 euros. 

En 2014, s'ha incrementat l'immobilitzat material en 1.331,83 euros, en concepte 
d'adquisici6 de nou mobiliari. 
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6. ACTIUS FINANCERS 

Els Actius Financers que te l'empresa s6n principalment les partides a cobrar a clients que 
s'han produ"it per Ia venda de bens o prestacions de servei per operacions de trafic de l'empresa. 

Als exercicis finalitzats en 2014 i 2013, els Actius Financers son els seguents: 

EUROS 

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI 

Credits, derivats i altres Total 
2014 2013 2014 2013 

Prestecs i Partides a cobrar 
42.295,76 57.327,79 42.295,76 57.327,79 

42.295,76 57.327,79 42.295,76 57.327,79 

A 31 de desembre de 2014 i 2013, els prestecs i partides a cobrar inclou 4.541,32 euros i 3.992,79 
euros, respectivament, amb el soci unic. 

7. PASSIUS FINANCERS 

Els Passius Financers que te l'empresa son principalment deutes i partides a pagar amb 
prove'idors de mercaderies utilitzades per a l'activitat de l'empresa. 

Als exercicis finalitzats en 2014 i 2013, els Passius Financers son els seguents: 

Debits i Partides a pagar 

EUROS 

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes, derivats i altres Total 
2014 2013 2014 2013 

38.786,94 54.372,85 38.786,94 54.372,85 

38.786,94 54.372,85 38.786,94 54.372,85 

A 31 de Desembre de 2014 i 2013, els deutes i partides a pagar inclou 4.329,80 euros i 4.329,80 
euros, respectivament, amb el soci unic. 
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8. FONS PROPIS 

Els fens propis a 31 de desembre de 2013 van ser els seguents: 

Capital social 
Reserva legal 
Reserva Voluntaria 
Resultats 

Sal do 

Euros 

50.000,00 
10.000,00 

104.572,99 
(2.282,71) 

162.290,28 

Els fens propis a 31 de desembre de 2014 s6n els seguents: 

Capital social 
Reserva legal 
Reserva Voluntaria 
Resultats d'exercicis anteriors 
Resultats 

Sal do 

Euros 

50.000,00 
10.000,00 

104.572,99 
(2.282,71) 

1.304,12 

163.594,40 

L' entitat esta participada en Ia totalitat del seu capital per Ia Fundaci6 General de Ia 
Universitat de Valencia. El capital social esta constitu"it per 10 participacions de 5.000 € cadascuna. 

La reserva legal esta dotada de conformitat amb !'article 274 de Ia llei de Societats de 
Capital, que estableix que, en tot cas, una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici es destinara a 
aquesta fins que arribe, al menys, al 20% del capital social. 

No pot ser distribu"ida i si es usada per a compensar perdues, en el cas que no existisquen 
altres reserves disponibles suficients per a tal fi, ha de ser reposada amb beneficis futurs. 

9. SITUACIO FISCAL 

L'impost de societats de l'exercici es calcula en base al resultat comptable, optes per 
l'aplicaci6 dels principis de comptabilitat generalment acceptats, que no necessariament ha de 
coincidir amb el resultat fiscal, entenent aquest com Ia base imposable d'aquest impost. 

La conciliaci6 del resultat comptable abans d'impostos corresponent a l'exercici 2013 va ser 
Ia seguent: 

~JAv· 
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Resultat Comptable abans d' impostos (3.043,61) 

Diferencies Permanents Netes -
Diferencies Temporals -
Base lmposable (3.043,61) 

Quota Integra (760,90) 

Deduccions Fiscals -
Quota Liquida (760,90) 

Retencions i pagaments a compte (2.118,71) 

Impost de Societats (2.118,71) 

La conciliaci6 del resultat comptable abans d'impostos corresponent a l'exercici 2014 es Ia 
seguent: 

Resultat Comptable abans d' impostos 1.738,82 

Diferencies Permanents Netes -
Diferencies Temporals -
Compensaci6 de bases imposables negatives (1.738,82) 

Base lmposable -

Quota Integra -

Deduccions Fiscals -
Quota Liquida -

Retencions i pagaments a compte (336,91) 

Impost de Societats (336,91) 

A l'exercici 2014 Ia societat procedira a compensar bases imposables negatives precedents 
de l'exercici 2013 per import de 1.738,82 €, quedant pendent de compensaci6 en exercicis futurs 
I' import de 1.304,79 €. 

D'acord amb Ia legislaci6 vigent, els impostos no es poden considerar liquidats 
definitivament fins que les autoritats fiscals hagen inspeccionat les declaracions presentades o fins 
que haja transcorregut el termini de prescripci6 de quatre anys. El Con sell d' Administraci6 de Ia 
societat no espera, en cas d'inspecci6, que sorgisquen passius addicionals d'importancia. 
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10. INGRESSOS I DESPESES 

10.1. Aprovisionaments 

El detail dels aprovisionaments corresponents a l'exercici 2013 va ser el segOent: 

Compres de Mercaderies 
Variaci6 d' existemcies 

Total aprovisionaments 

Euros 

335.330,09 
(4.392,98) 

330.937,11 

El detail dels aprovisionaments corresponents a l'exercici 2014 es el segOent: 

Compres de Mercaderies 
Variaci6 d'existencies 

Total aprovisionaments 

Euros 

317.822,76 
(6.211,79) 

311.610,97 

A l'exercici 2013, les compres de mercaderies es desglossaren de Ia segOent forma: 

Compres Nacionals 
Adquisicions lntracomunitaries 

Total Compres de Mercaderies 

Euros 

330.293,00 
5.037,09 

335.330,09 

Les compres de mercaderies de l'exercici 2014 es desglossen de Ia segOent forma: 

Compres Nacionals 
Adquisicions lntracomunitaries 

Total Compres de Mercaderies 

Euros 

295.304,26 
22.518,50 

317.822,76 
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10.2 Despeses de personal 

El detail d'aquesta partida a l'exercici 2013 va ser el segOent: 

Sous i Salaris: 
Seguretat Social: 
Altres Despeses Socials: 

Total 

Euros 

67.345,35 
21.401,90 
1.542,75 

90.290,00 

A l'exercici 2014, el detail d'aquesta partida es: 

Sous i Salaris: 
Seguretat Social: 

Total 

10.3 Altres despeses d'explotaci6. 

Euros 

63.441,02 
20.358,13 

83.799,15 

El detail d'aquesta partida a l'exercici 2013 va ser el segOent: 

Reparacions i conservaci6 
Serveis de professionals independents 
Transports 
Primes d'assegurances 
Serveis bancaris i similars 
Publicitat, propaganda i relacions publiques 
Subministres 
Altres serveis 
Altres tributs 
Altres Despeses en Gestio Corrent 

Total 

Euros 

265,00 
61,30 

2.150,07 
1.272,61 
1.015,67 

709,13 
423,72 

15.779,09 
71,61 

235,96 

21.984,16 
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A l'exercici 2014, el detail d'aquesta partida es: 

Serveis de professionals independents 
Transports 
Primes d'assegurances 
Serveis bancaris i similars 
Publicitat, propaganda i relacions publiques 
Subministres 
Altres serveis 
Altres Despeses en Gestio Corrent 

Total 

Euros 

672,62 
3.705,00 
1.788,11 
1.252,12 
1.587,88 

90,00 
13.992,15 

109,18 

23.197,06 

10.4 Resultats produ"its fora de l'activitat normal de l'empresa 

No s'ha produ"it cap resultat fora de l'activitat normal de l'empresa 

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

No s'ha rebut cap subvenci6, donaci6 ni legat. 

12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

L'entitat ha realitzat operacions amb Ia Fundaci6 General de Ia Universitat de Valencia, 
empresa propietaria de Ia totalitat del capital social i a Ia qual considerem com a empresa dominant 
del grup de societats, per import de 14.836,53 euros en 2014 i 13.322,42 euros en 2013. 

Les operacions realitzades responen a operacions que pertanyent al trafic ordinari de 
l'empresa, s'han efectuat en condicions normals de mercat, i que a mes a mes en Ia seua totalitat 
manquen de rellevancia per a expressar Ia imatge fidel del patrimoni, de Ia situaci6 financera i dels 
resultats de Ia mateixa. 

13. ALTRA INFORMACIO 

Els membres del Consell d' Administraci6 de Ia societat no han percebut durant l'exercici 
2014 i 2013 cap quantitat en concepte de sous ni han gaudit de bestretes ni cap credit per part de 
Ia societat. Ames ames, l'empresa no contrau cap obligaci6 en materia de pensions o assegurances 
de vida front als membres de I'Organ d' Administraci6. A 31 de desembre de 2014 i 2013 Ia societat 
note personal d'alta direcci6. 

Pagina 23 de 24 



Els administradors de Ia societat i les persones vinculades als mateixos no han incurrit en 
ninguna situaci6 de conflicte d'interes que haja tingut que ser objecte de comunicaci6 d'acord amb 
lo disposat en !'article 229 del TRLSC. 

La societat auditara els seus comptes anuals. L'empresa auditora dels comptes anuals ha 
facturat a Ia mercantil durant l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2014, honoraris i despeses 
per serveis d'auditoria per un import de 4.720 €, mentre que a l'exercici finalitzat en 2013 l'import 
va esser de 4.630 €. L' import indicat anteriorment per serveis d'auditoria inclou Ia totalitat dels 
honoraris relatius a l'auditoria dels exercicis 2014 i 2013, sense els impastos indirectes, amb 
independemcia del moment de Ia seua facturaci6. 

El numero mitja d'empleats per categories professionals a l'exercici 2013 va ser de: 

Llibrer/a 
Dependent/a 

Total 

Temporal lndefinit 

0,43 

0,43 

0,91 
2,55 

3,46 

El numero mitja d'empleats per categories professionals a l'exercici 2014 es de: 

Llibrer/a 
Dependent/a 

Total 

Temporal lndefinit 

0,29 

0,29 

0,91 
2,21 

3,12 

Segons Ia Resoluci6 de 29 de Desembre de 2010 de l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, les societats han d'incorporar a Ia memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2014 i 2013 
informaci6 sobre els terminis de pagament als seus prove"idors; el quadre queda de Ia seguent 
manera: 

Pagaments realitzats i pendents de pagament en Ia data 
de tancament del Balanc,: 

2014 2013 

Import % Import % 

Dins del Termini Maxim Legal 296.489,97 ( 76,18 310.451,90 ( 78,29 

Resta 92.713,77 ( 23,82 86.069,40 ( 21,71 

Total Pagaments de I' Exercici 389.203,74 ( 100 396.521,30 ( 100 

Ajorn. que a Ia data de tancament sobrepassen el TML 6.491,60 ( 19.529,41 ( 

El perlode mitja de pagament a prove"idors es de 54 dies. 
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