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BALANÇ ABREUJAT
ACTIU

Notes de la
Memòria
Abreujada

A) ACTIU NO CORRENT

2020

2019

1.763.650

1.680.148

I. Immobilitzat intangible

5

9.460

18.256

II. Immobilitzat material

5

1.743.247

1.652.376

V. Inversions financeres a llarg termini

6

4.363

1.290

VI. Actius per impost diferit

10

6.580

8.226

1.786.843

1.439.891

B) ACTIU CORRENT
II. Existències

7

86.029

63.953

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Clients, empreses associades i entitats vinculades

6

342.624
292.387
50.237

298.297
262.591
35.706

27.924

22.467

1.330.266

1.055.174

3.550.493

3.120.039

2020

2019

2.674.078

2.549.976

12

VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

6

TOTAL ACTIU (A+B)
Dades en euros
PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de la
Memòria
Abreujada

A) PATRIMONI NET
A-1) FONS PROPIS
I. Capital
1. Capital escriturat

9
9

2.674.078
480.808
480.808

2.549.976
480.808
480.808

III. Reserves

9

1.264.756

964.756

VII. Resultat de l'exercici

3

928.514

1.104.412

160.076

3.005

160.076

3.005

716.339

567.058

B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini

8

C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Proveïdors, empreses del grup i associades
3. Creditors diversos
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

8

26.087

--

8
8 i 12
8
8
10
10

690.252
40.362
4.016
271.008
44.751
140.177
189.938

567.058
8.597
4.351
170.199
45.668
158.155
180.088

3.550.493

3.120.039

Dades en euros
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT

Notes de
la
Memòria
Abreujada

2020

2019

OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis

14

3.761.119

3.708.513

4. Aprovisionaments

--

(809.648)

(836.345)

5. Altres ingressos d'explotació

--

61.254

1.350

6. Despeses de personal

--

(1.051.617)

(934.256)

7. Altres despeses d’explotació

--

(573.067)

(488.130)

8. Amortització de l'immobilitzat

5

(139.135)

(139.893)

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

--

392

140

1.249.298

1.311.379

A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
12. Ingressos financers

--

13. Despeses financeres

--

16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
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B) RESULTAT FINANCER
C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

--

2.110

(1.851)
--

(710)
119.000

(1.851)

120.400

1.247.447

1.431.779

17. Impost sobre beneficis

10

(318.933)

(327.367)

RESULTAT DE L'EXERCICI
Dades en euros

3

928.514

1.104.412
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MEMÒRIA INDIVIDUAL ABREUJADA
EXERCICI 2020
1. ACTIVITAT DE L’EMPRESA
Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A. (d'ara
endavant, "la Societat") és la continuadora de les operacions de la societat
Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A. (Societat Anònima Municipal
Unipersonal), constituïda el 29 de desembre de 1988 i el capital de la qual
pertanyia íntegrament a l'Excm. Ajuntament de Tarragona. Ajuntament de
Tarragona.
El Consell Plenari Municipal va aprovar, en la seva sessió de l'1 d'abril de 1998,
la celebració d'un concurs públic per a la venda del 49% del capital social de la
societat municipal Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A.
Per mitjà d'escriptura de l'1 de desembre de 1998 es va formalitzar el contracte
notarial de compravenda d'accions, en virtut del qual l'Excm. Ajuntament de
Tarragona va vendre a Funespaña, S.A. les 392 accions representatives del
49% del capital social de la societat municipal Serveis Fúnebres Municipals de
Tarragona, S.A., transferint-ne també la gestió de l'esmentada societat a
Funespaña, S.A. Amb motiu de la segregació de la branca d'activitat funerària
de Funespaña, S.A. en Funespaña DOS, S.L.U., aquesta és el nou Accionista
Privat i qui en du a terme la gestió efectiva des del 4 de març de 2020 (Nota 9).
Posteriorment, per mitjà d'escriptura pública de16 de febrer de 1999, es va
procedir a la transformació de la Societat Anònima Municipal Serveis Fúnebres
de Tarragona, S.A. en Societat Anònima Mixta, canviant-ne la denominació per
la d'Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A., amb
domicili social a la Carretera Vella de València, número 2, de Tarragona.
D'acord amb els estatuts, la Societat té com a objecte social, el qual es
correspon amb l'activitat principal, l'explotació del servei públic de pompes
fúnebres i qualsevol altra activitat relacionada amb el servei funerari. El seu
àmbit d'actuació és tot el territori nacional.
Així mateix, aquests estatuts estableixen que la Societat té una durada de 50
anys a comptar des de la data d'atorgament d'escriptura pública de la seva
transformació en Societat Anònima Mixta i, una vegada expirat aquest termini
(any 2049), totes les instal·lacions, béns i material afectats al servei revertiran
al patrimoni de l'Excm. Ajuntament de Tarragona en condicions normals d’ús.
Aquesta reversió es realitzarà sense que comporti cap dret d'indemnització, tret
que l'Ajuntament modifiqui o suprimeixi el servei amb cessament de l'activitat o
la dissolució d'aquesta a través del venciment fixat.
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L’amortització de l’aportació del soci privat es realitzarà mitjançant l’adquisició
per part de l'Excm. Ajuntament de Tarragona del capital privat de la Societat
abans d'expirar el termini de durada d'aquesta, per la part inicialment aportada
així com de les successives ampliacions en les quals participi el soci privat i la
part proporcional de les reserves i beneficis no distribuïts.
L'Excm. Ajuntament de Tarragona, accionista majoritari de la Societat amb una
participació en el Capital Social del 51%, és una entitat que pertany a l'Inventari
d'Ens del Sector Públic Local i, per tant, no està subjecte a la Normativa
Mercantil en matèria de Dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil.

2.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS

a) IMATGE FIDEL
La imatge fidel del patrimoni, situació financera i resultats deriva de
l'aplicació de les disposicions legals en matèria comptable, sense que,
segons el parer dels Administradors, sigui necessari incloure-hi informacions
complementàries.
El Consell d'Administració de la Societat estima que els comptes anuals de
l'exercici 2020, els quals han estat formulats el 24 de febrer de 2021, seran
aprovats per la Junta General d'Accionistes sense cap modificació.
b) PRINCIPIS COMPTABLES

Els comptes anuals abreujats s'han preparat d'acord amb el Pla General de
Comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre i
modificat posteriorment a través del Reial decret 1159/2010, de 17 de
setembre, i el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, així com la resta de
la legislació mercantil i altra normativa vigent aplicable.
c)

ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA

INCERTESA
A la preparació dels comptes anuals abreujats s'han utilitzat judicis i
estimacions basats en hipòtesis sobre el futur i incerteses que bàsicament es
refereixen a:
-

L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats
actius.
La vida útil dels actius materials.
El valor de mercat de determinats instruments financers.
El càlcul de provisions.
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Les estimacions i hipòtesis utilitzades es revisen de forma periòdica i estan
basades en l'experiència històrica i en altres factors que s'hagin pogut
considerar més raonables en cada moment. Si com a conseqüència
d'aquestes revisions es produís un canvi d'estimació en un període
determinat, el seu efecte s'aplicaria en aquest període i si escau en els
successius.
d) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals
abreujats de l'exercici amb els del precedent.
e) CORRECCIONS D'ERRORS
No s’han detectat errors significatius als comptes anuals abreujats de la
Societat d’exercicis anteriors.
3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
El consell d'administració de la Societat ha proposat per a l'aprovació en junta
general d'accionistes la distribució de resultats:
Bases de repartiment
Pèrdues i guanys
Distribució

Import
928.513,56
Import

A reserves voluntàries
A dividends
TOTAL
Dades en euros

278.513,56
650.000,00
928.513,56

La distribució del resultat corresponent a l'exercici 2019, efectuada durant
l'exercici 2020, per un import total d’1.104.412,02 euros, va ser de 804.412,02
euros distribuïts com a dividends i 300.000,00 euros a reserves voluntàries.
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Es reflecteixen a continuació les normes de registre i valoració aplicades:
a)

Immobilitzat

Immobilitzat intangible
Els actius registrats en l'immobilitzat intangible compleixen amb el criteri
d'identificabilitat i es presenten minorats per l'amortització acumulada i per les
possibles pèrdues derivades del deteriorament del valor.
Es valoren pel preu d'adquisició o cost de producció i inclouen, si escau, les
despeses financeres per finançament específic o genèric generats abans de la
posada en condicions de funcionament per als actius que necessiten un
període superior a l'any per estar en condicions d'ús.
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S'amortitzen amb caràcter general de forma sistemàtica en funció de la seva
vida útil.
Quan la vida útil d'aquests actius no es pugui estimar de forma fiable,
s'amortitzaran en un termini de deu anys de manera lineal.
A 31 de desembre de 2020 i 2019 no hi ha actius de vida útil indefinida.
Programes d'ordinador.
Els programes d'ordinador es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de
producció. S'amortitzen de forma sistemàtica durant la seva vida útil que, en
principi, es presumeix, llevat de prova en contra, que no és superior a cinc
anys.
Immobilitzat material
Els béns inclosos a l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui
aquest el preu d'adquisició o el cost de producció incloent-hi els impostos
indirectes que no siguin directament recuperables de la Hisenda Pública i
minorats per l'amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament de valor.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material
s'incorporen com a major valor del bé quan suposen un augment de capacitat,
productivitat o allargament de la vida útil. Formen també part del cost
l'estimació del valor actual de les obligacions assumides derivades per
desmantellament o retir i costos de rehabilitació.
L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es calcula linealment
sobre el valor de cost de l'actiu menys el valor residual i menys el valor dels
terrenys, en funció de la vida útil de cada un dels béns.
Deteriorament
Almenys al tancament de l'exercici, i sempre que hi hagi indicis de
deteriorament, la Societat avalua si els elements de l'actiu poden haver patit
una pèrdua de valor. Si aquests indicis existeixen, s’estima el valor recuperable
de l’actiu.
S'entén per valor recuperable el major import entre el valor raonable minorat en
els costos de venda i el valor en ús.
En el cas dels actius que no es troben en condicions d'ús l'estimació del valor
recuperable es realitza amb independència de l'existència o no d'indicis de
deteriorament.
Si el valor en llibres excedeix de l'import recuperable es reconeix una pèrdua
per aquest excés, reduint el valor en llibres de l'actiu fins al seu import
recuperable.
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Les correccions valoratives per deteriorament, així com la reversió dels
elements de l'immobilitzat i les inversions immobiliàries, es reconeixen com a
despesa o ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys abreujat a
la partida "Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat".
Si es produeix un increment en el valor recuperable d'un actiu diferent del fons
de comerç es reverteix la pèrdua per deteriorament reconeguda prèviament,
incrementant el valor en llibres de l'actiu fins al seu valor recuperable. Aquest
increment mai no excedeix del valor en llibres net d'amortització que estaria
registrat si no s'hagués reconegut la pèrdua per deteriorament en anys
anteriors. La reversió es reconeix en el compte de pèrdues i guanys abreujat,
tret que l'actiu hagi estat revaloritzat anteriorment contra "Ajustaments per
canvis de valor", cas en què la reversió es tracta com un increment de la
revalorització. Després d'aquesta correcció de valor o reversió, la despesa
d’amortització s’ajusta en els següents períodes.
b)

Arrendaments

Arrendament financer
Els arrendaments financers en els quals es transfereixen substancialment tots
els riscos i els beneficis inherents a la propietat del bé objecte del contracte es
registren com un actiu segons la naturalesa del bé llogat valorat pel seu valor
raonable o, si és inferior, pel valor actual dels pagaments mínims a l'inici del
contracte de lloguer incloent-hi l'opció de compra menys la depreciació
acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament que s’hagi produït.
La càrrega financera total es distribueix al llarg del termini de l'arrendament i
s'imputa al compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici en què es
meriten, amb l’aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.
Els actius per arrendament financer s'amortitzen durant la vida útil del bé
arrendat
c)

Instruments financers

ACTIUS FINANCERS
Es classifiquen com a actius financers aquells que corresponen a diners en
efectiu, instruments de patrimoni d'una altra empresa, o que suposin un dret
contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer, o qualsevol intercanvi
d'instruments financers en condicions favorables.
El valor raonable de les participacions en fons d'inversió correspon al valor
liquidatiu d'aquests a la data de valoració.
Els actius financers es classifiquen en:
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Préstecs i partides a cobrar
S’inclouen en aquesta categoria els crèdits per operacions comercials i no
comercials.
Després del seu reconeixement inicial pel seu valor raonable, es valoren pel
seu cost amortitzat. Els interessos generats es comptabilitzen en el compte de
pèrdues i guanys abreujat, aplicant-hi el mètode del tipus d'interès efectiu.
S'inclouen així mateix en aquesta categoria els dipòsits en entitats de crèdit,
que es valoren mitjançant el mètode del cost amortitzat. Els ingressos que
generen aquests dipòsits es reconeixen al tipus d'interès efectiu.
En el cas de crèdits per operacions comercials i altres partides com bestretes,
crèdits al personal, o dividends a cobrar, amb venciment no superior a un any
sense tipus d'interès contractual es valoren pel seu valor nominal qual l'efecte
de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu, tant en el
reconeixement inicial com en la valoració posterior, tret que hi hagi
deteriorament.
S'estima que hi ha deteriorament quan es produeix una reducció o un retard
dels fluxos d'efectiu estimats futurs que puguin estar motivats per la insolvència
del deutor.
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau la seva reversió, es
realitzen en el tancament de l'exercici reconeixent una despesa o ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys abreujat. No obstant això, la
reversió de la pèrdua té com a límit el cost amortitzat que haurien tingut els
actius si no s'hagués registrat la pèrdua per deteriorament de valor.
Actius financers mantinguts per negociar
Es classifiquen en aquesta categoria els actius financers adquirits amb
l'objectiu de realitzar-los en el curt termini, que formen part d'una cartera
d'instruments financers identificats i gestionats conjuntament per a la qual hi ha
evidència d'actuacions recents per obtenir guanys en el curt termini.
També formen part d'aquesta cartera els instruments financers derivats que no
suposen contracte de garantia financera ni s'hagin designat com a instrument
de cobertura.
El reconeixement inicial i la seva valoració posterior es realitzen a valor
raonable, sense deduir-ne els costos de transacció. Els canvis produïts en el
valor raonable s’imputen al compte de pèrdues i guanys abreujat de l’exercici.
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Efectiu i altres actius equivalents
L'efectiu està integrat per la caixa i els dipòsits bancaris a la vista, i els
equivalents d'efectiu corresponen a les inversions a curt termini de liquiditat
elevada que són fàcilment convertibles en imports determinats d'efectiu i estan
subjectes a un risc poc significatiu de canvis de valor.
Interessos i dividends rebuts d’actius financers
Els interessos i dividends d'actius financers generats amb posterioritat al
moment de l'adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de
pèrdues i guanys abreujat. Els interessos es reconeixen utilitzant el mètode del
tipus d'interès efectiu, i els dividends quan es declara el dret a rebre’l.
A aquests efectes, en la valoració inicial dels actius financers es registren de
forma independent, atenent al seu venciment, l'import dels interessos explícits
generats i no vençuts i els dividends acordats en el moment de l'adquisició.
Així mateix, quan els dividends distribuïts procedeixen de resultats generats
amb anterioritat a la data d'adquisició, perquè s'han distribuït imports superiors
als beneficis generats per la participada des de l'adquisició, no es reconeixen
com a ingrés i minoren el valor comptable de la inversió.
Baixa d’actius financers
Els actius financers es donen de baixa quan han expirat els drets contractuals
sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer o quan es transfereixen, amb el
traspàs substancial dels riscos i beneficis derivats de la seva titularitat.
Quan un actiu financer es dona de baixa, la diferència entre la contraprestació
rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor en llibres de l'actiu
financer, més qualsevol import acumulat reconegut directament en patrimoni
net, determina el guany o pèrdua produïda i forma part del resultats de
l'exercici.
PASSIUS FINANCERS

Es registren com a passius financers els instruments emesos, incorreguts o
assumits, que suposen per a la Societat una obligació contractual directa o
indirecta atenent a la seva realitat econòmica, d'entregar efectiu o un altre actiu
financer o intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
desfavorables.
Els passius financers són:
Dèbits i partides a pagar
Corresponen a dèbits per operacions comercials i no comercials.
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Després del seu reconeixement inicial pel seu valor raonable (preu de la
transacció), es valoren pel seu cost amortitzat, i els interessos es registren en
el compte de pèrdues i guanys abreujat, aplicant el mètode del tipus d'interès
efectiu.
En el cas del dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un
any i sense un tipus d'interès contractuals, així com els desemborsaments
exigits per tercers sobre participacions l'import de les quals s'espera pagar en
el curt termini, tant la valoració inicial com posterior es realitza pel seu valor
nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
Baixa de passius financers
Els passius financers es donen de baixa quan s’ha extingit l’obligació que els és
inherent. També els passius financers propis adquirits es donaran de baixa, fins
i tot amb la intenció de recollocar-los en el futur.
Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute que tenen condicions
substancialment diferents, es registra la baixa del passiu original i es reconeix
el nou passiu.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part d'aquest
que s'ha donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de
transacció atribuïbles, i en la qual es recull qualsevol actiu cedit diferent de
l'efectiu o passiu assumit, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys
abreujat en l'exercici en el qual es produeix.
En cas de produir-se un intercanvi d'instruments de deute que no tenen
condicions substancialment diferents, el passiu original no es dona de baixa del
balanç abreujat registrant les comissions pagades com un ajustament del seu
valor comptable.
d)

Existències

Les existències es valoren pel seu cost, ja sigui el preu d'adquisició o el cost de
producció, o al seu valor net de realització, el menor. Els descomptes
comercials, les rebaixes obtingudes i altres partides similars es dedueixen del
preu d'adquisició.
El valor net de realització és el preu de venda minorat pels costos estimats que
es derivaran dels processos de comercialització i distribució.
La Societat utilitza el mètode del cost mitjà ponderat per calcular el cost
d'adquisició.
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S'efectuen correccions valoratives de les existències quan el valor net
realitzable d'aquestes és inferior al seu preu d'adquisició, reconeixent una
despesa en el compte de pèrdues i guanys abreujat.
Durant els exercicis 2020 i 2019 no s'ha enregistrat cap deteriorament de valor
de les existències.
e)

Impostos sobre beneficis

L'impost sobre beneficis té la consideració de despesa de l'exercici, figurant
com a tal en el compte de pèrdues i guanys abreujat, i comprèn tant la càrrega
fiscal per l'impost corrent com l'efecte corresponent al moviment dels impostos
diferits.
Tanmateix, l'impost sobre beneficis relacionat amb partides les modificacions
en la seva valoració de les quals es reconeixen directament en el patrimoni net
s'imputa en patrimoni i no en el compte de pèrdues i guanys abreujat, recollintse els canvis de valoració en aquestes partides netes de l'efecte impositiu.
Els actius o passius per impost sobre beneficis es valoren per les quantitats
que s'esperen recuperar o pagar, utilitzant la normativa i tipus impositius
vigents o aprovats i pendents de publicació en el tancament de l'exercici.
Els impostos diferits es registren per a les diferències temporànies existents en
la data del balanç abreujat entre la base fiscal dels actius i passius i els seus
valors comptables. Es considera com a base fiscal d'un element patrimonial
l'import que s'hi atribueix a efectes fiscals.
L'efecte impositiu de les diferències temporànies deduïbles s'inclou en els
corresponents epígrafs d'«Actius per impost diferit» i «Passius per impost
diferit» tret, si escau, per a les excepcions previstes en la normativa vigent.
Reconeixement de diferències temporànies imposables
Els passius per impost diferits derivats de diferències temporànies imposables
es reconeixen en tots els casos excepte quan sorgeixen del reconeixement
inicial del fons del comerç o d'un actiu o passiu en una transacció que no és
una combinació de negocis, i en la data de la transacció no afecta ni al resultat
comptable ni a la base imposable fiscal.
Reconeixement de diferències temporànies deduïbles
La Societat reconeix els actius per impost diferit per a totes les diferències
temporànies deduïbles, crèdits fiscals no utilitzats i bases imposables negatives
pendents de compensar, en la mesura en què resulti probable que la Societat
disposi de guanys fiscals futurs que permetin l'aplicació d'aquests actius.
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Llevat de prova en contra, no es considera probable que la Societat disposi de
guanys fiscals futurs quan es prevegi que la seva recuperació futura es
produirà en un termini superior als deu anys comptats des de la data de
tancament de l'exercici.
La Societat reconeix els actius per impost diferit que no han estat objecte de
reconeixement per excedir el termini de recuperació dels deu anys, a mesura
que el termini de reversió futura no excedeix dels deu anys comptats des de la
data del tancament de l'exercici o quan hi hagi diferències temporànies
imposables en quantia suficient.
Valoració dels actius i passius per impostos diferits
Els actius i passius per impost diferit es valoren segons els tipus de gravamen
esperats en els exercicis en els quals s'esperen recuperar o liquidar,
respectivament.
Classificació dels actius i passius per impostos diferits
Els actius i passius per impost diferit es reconeixen en el balanç com a actius o
passius no corrents, independentment de la data esperada de realització o
liquidació.
f)

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses es valoren de conformitat amb allò que disposa el
Pla General de Comptabilitat.
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de rèdit, és a dir, quan
es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, amb
independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer
que s'hi deriva. Els ingressos es valoren pel valor raonable de la
contraprestació rebuda, deduïts descomptes i impostos.
g)

Provisions i contingències

Les provisions són reconegudes quan es té una obligació present, ja sigui legal
o implícita, com a resultat d'un succés passat i s'estima probable una sortida de
recursos que incorporen beneficis econòmics futurs.
Es valoren en la data de tancament de l'exercici pel valor actual de la millor
estimació possible de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer
l'obligació, registrant-se els ajustaments sorgits amb motiu de l'actualització de
la provisió com a despesa financera segons es generin.
La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació,
sempre que no hi hagi dubtes de la seva percepció, no suposa una minoració
del deute reconeixent-se el dret de cobrament en l'actiu l'import del qual no
excedirà de l'import de l'obligació registrada comptablement.
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h)

Despeses de personal

Les despeses de personal es comptabilitzen seguint el principi de meritació en
funció dels serveis prestats pel treballador.
Les indemnitzacions per cessament es reconeixen com un passiu i com una
despesa quan hi ha un compromís demostrable de rescissió del vincle laboral
abans de la data normal de retir de l'empleat, o quan hi ha una oferta per
incentivar la rescissió voluntària dels contractes.
i)

Transaccions entre parts vinculades

Les transaccions amb parts vinculades relacionades amb el tràfic normal de la
Societat es realitzen en condicions de mercat i són registrades segons les
normes de valoració anteriorment detallades.
5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE
En el següent quadre es detallen els moviments d'aquest epígraf produït en els
dos últims exercicis:

PARTIDES

Saldo Inicial
2020

Cost
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Subtotal Cost
Amortització Acumulada
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Subtotal Amortització
Acumulada
TOTAL

61.456
4.660.795
4.722.251

2019
60.705
4.630.932
4.691.637

Entrades o

Sortides o

dotacions

reduccions

2020
172
227.827
227.999

2019

(3.051.619) (2.911.866) (139.135) (139.893)
1.779.771

88.864 (109.279)

Saldo final

2019

2020

2019

----

----

----

6
71.530

-140

---

---

(52.168)
(43.200)
(3.067.050) (3.008.419)

71.536

140

--

--

(3.119.218) (3.051.619)

(6.789)

140

--

--

751
-29.863 (78.325)
30.614 (78.325)

(43.200)
(32.203)
(8.974) (10.997)
(3.008.419) (2.879.663) (130.161) (128.896)

1.670.632

2020

Traspassos

2020
61.628
4.810.297
4.871.925

1.752.707

Dades en euros

Les principals entrades produïdes en l'exercici 2020 corresponen a l'adquisició
mitjançant lísing de 3 vehicles fúnebres, millores de les Instal·lacions, així com,
en menor mesura, l’adquisició de mobiliari, equips d’informàtica i costos del
projecte Pla Director 2019-2021 de millora de les instal·lacions.
Les principals entrades produïdes en l'exercici 2019 van correspondre als
costos inicials del projecte del Pla Director 2019-2021 de millora de les
instal·lacions, així com, en menor mesura, a altres projectes de millora de
sistemes, adquisició de dispositius electrònics, mobiliari i equips d'informàtica.
Les sortides s'han correspost, fonamentalment, amb elements de transport que
han estat reemplaçats per les entrades abans esmentades (sense sortides en
l'exercici 2019).
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61.456
4.660.795
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El principal actiu del qual disposa la Societat és el terreny i la construcció del
Tanatori Municipal de Tarragona amb un valor net comptable a 31 de desembre
de 2020 d'1.372.925 euros (1.462.555 euros a 31 de desembre de 2019).
A continuació es detallen els coeficients d'amortització utilitzats per als
següents actius intangibles en els quals s'ha seguit, per a tots els casos, un
mètode lineal d'amortització.
GRUP D’ELEMENTS
Aplicacions informàtiques

%
D'AMORTITZACIÓ
20

L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es calcula linealment en
funció de la seva vida útil, a continuació es detallen els coeficients
d'amortització aplicats per grups d'elements:
GRUP D’ELEMENTS
Construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, Utillatge i Mobiliari
Equips per procés d’informació
Elements de transport

%
D'AMORTITZACIÓ
3
10
10 - 20
25
12,5 -25

El cost de l'immobilitzat material totalment amortitzat a 31 de desembre de
2020 puja a 801.029 euros (853.478 euros a 31 de desembre de 2019) i el de
l'Immobilitzat Intangible totalment amortitzat a 31 de desembre de 2020 puja a
32.053 euros (17.365 euros a 31 de desembre de 2019).
Durant l'exercici 2020 i 2019 no s'ha produït deteriorament de valor de
l'immobilitzat intangible i material.
La Societat té contractades diverses pòlisses d'assegurances per cobrir els
riscos als quals estan subjectes els elements de l'immobilitzat material.
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6. ACTIUS FINANCERS
En el següent quadre es reflecteix el valor en llibres dels actius financers
registrats en els dos últims exercicis.
Actius financers a curt termini

Actius financers a
llarg termini

TOTAL
Classes

Categories

Crèdits, derivats i

Instruments de

Altres

patrimoni

Crèdits i Altres

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

--

--

--

--

--

--

--

--

Actius a valor raonable
amb canvis en pèrdues i
guanys:
- Mantinguts per
negociar

Préstecs

i

partides

a

4.363

1.290

--

--

342.624

298.297

346.987

299.587

Tresoreria

--

--

--

--

1.330.266

1.055.174

1.330.266

1.055.174

Total

4.363

1.290

--

--

1.672.890

1.353.471

1.677.253

1.354.761

cobrar

Dades en euros

El moviment en els comptes correctors de valor dels actius financers corrents
(provisió d'insolvències de clients) durant els exercicis 2020 i 2019 ha estat el
següent:
Concepte
Saldo Inicial
Dotacions
Aplicacions
Saldo final
Dades en euros

2020
35.428
50.342
(29.915)
55.855

2019
23.050
28.713
(16.335)
35.428

Empreses del grup, multigrup i associades
Amb data 1 d'octubre de 2019 va quedar inscrit en el Registre Mercantil de
Tarragona l'acord d'extinció de Gestió de Cementiris de Tarragona, S.L. en
liquidació, aprovat per la Junta General Extraordinària i Universal de Socis de
data 29 de juliol de 2019 i elevat a públic en la mateixa data.
La liquidació i posterior extinció de Gestió de Cementiris de Tarragona, S.L. en
liquidació no va tenir efectes significatius sobre el patrimoni, la situació
financera i el resultat de la Societat a 31 de desembre de 2019.
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Amb data 24 de juliol de 2018, la Societat va concedir un préstec a Gestió de
Cementiris de Tarragona, S.L. per import de 135.000 euros amb venciment
inicial a 6 mesos i sense possibilitat de pròrroga. El tipus d'interès era del 3,5%
anual sobre el nominal no amortitzat. Amb data 29 de juliol de 2019, aquests
crèdits van ser satisfets dins del procés de liquidació i, per tant, es va revertir la
provisió per deteriorament dotada al tancament de 2018, cosa que va originar
l'ingrés de 119.000 euros que reflecteix el compte de pèrdues i guanys abreujat
de l'exercici 2019 presentat a efectes comparatius.
7. EXISTÈNCIES
A 31 de desembre de 2020 i 2019, la Societat no presenta provisió per
depreciació d'existències.
No s'ha produït durant aquests exercicis cap correcció valorativa per
deteriorament.
8. PASSIUS FINANCERS
En el següent quadre es reflecteix el valor en llibres dels actius financers
registrats en els dos últims exercicis:

Passius financers a llarg termini

Tipus
Categories

Deutes amb
entitats
de crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables
2020

2019

Derivats
i d'altres
2020

2019

Total

2020

2019

2020

2019

Préstecs i partides a pagar

160.076

--

--

3.005 160.076

3.005

SUBTOTAL (A)

160.076

--

--

3.005 160.076

3.005

Passius financers a curt termini

Tipus
Categories

Deutes amb
entitats
de crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables
2019

2020

2019

Total

2020

2019

26.087

--

--

360.137 228.815 386.224 228.815

SUBTOTAL (B)

26.087

--

--

360.137 228.815 386.224 228.815

TOTAL (A+B)
Dades en euros

186.163

--

--

360.137 231.820 546.300 231.820

Préstecs i partides a pagar

2020

Derivats
i d'altres

2020

2019

Instruments financers a llarg termini
Es correspon amb fiances rebudes de tercers, sense venciment predeterminat,
així com els deutes per arrendament financer de vehicles (quotes a pagar a
llarg termini per l'adquisició mitjançant lísing de 3 vehicles fúnebres).
Instruments financers a curt termini
Dins d'aquesta categoria s'inclouen, principalment, els comptes a pagar de
naturalesa comercial, així com els deutes per arrendament financer de vehicles.
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Arrendaments financers
El detall dels deutes a curt i llarg termini amb entitats de crèdit a 31 de
desembre de 2020 és el següent:
LÍMIT/

TIPUS
D’INTERÈS

TIPOLOGIA

Arrendaments financers
Total deute
Dades en euros

Variable

DEUTE

DEUTE A
CURT
TERMINI

Import
concedit
190.035
190.035

LLARG
TERMINI

26.087
26.087

160.076
160.076

El detall de l'exercici 2020 dels venciments dels passius financers és el
següent:
CONCEPTE

2021

Deutes
Arrendaments financers
TOTAL
Dades en euros

2022

2023

Venciment el
2024

2025

Posteriors

Saldo Final

26.087

26.171

26.256

26.343

26.431

54.875

186.163

26.087

26.171

26.256

26.343

26.431

54.875

186.163

9. FONS PROPIS
A 31 de desembre de 2020 i 2019, el capital social està representat per 800
accions nominatives, de 601,01 euros de valor nominal cada una, totalment
subscrites i desemborsades.
La composició de l’accionariat a 31 de desembre de 2020 i 2019 es detalla a
continuació:
Accionista

Excm. Ajuntament de Tarragona
Funespaña DOS, S.L.U.
Funespaña, S.A.

31/12/2020
Nombre
Participació
Accions
408
392
-800

51%
49%
-100%

31/12/2019
Nombre
Accions
Participació
408
-392
800

51%
-49%
100%

Amb data 4 de març de 2020, el Registre Mercantil de Madrid va comunicar la
inscripció de l'escriptura de data 13 de febrer de 2020, autoritzada pel Notari de
Madrid, el senyor José María de Prada Guaita, amb el número 225 d'ordre del
seu protocol, de segregació de la branca d'activitat relativa als serveis funeraris
de Funespaña, S.A. i constitució simultània de la societat Funespaña DOS,
S.L.U. En conseqüència, des d'aquesta data, amb motiu de la subrogació en
Funespaña DOS, S.L.U. de tots els actius i passius de naturalesa funerària de
Funespaña, S.A., Funespaña DOS, S.L.U. ha passat a ser l'Accionista Privat de
la Societat amb el mateix percentatge en el seu capital social que mantenia
Funespaña, S.A.
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Les accions de la classe B (capital privat) només poden ser transmeses de
forma conjunta a una altra empresa del sector la qual ha de ser una persona
jurídica privada de reconeguda solvència i experiència en la gestió de
l'explotació de serveis públics de pompes fúnebres. La transmissió exigirà la
prèvia autorització de l'Excm. Ajuntament de Tarragona.
El soci privat és Funespaña DOS, S.L.U. i des del 4 de març de 2020 és qui
realitza la gestió efectiva de la Societat.
La reserva legal per import de 96.162 euros el 2020 i 2019 està totalment
constituïda i no és distribuïble als accionistes, excepte en cas de liquidació de
la Societat i només es podrà utilitzar per compensar pèrdues eventuals.
La resta de reserves són de lliure disposició.
10. SITUACIÓ FISCAL
Saldos corrents amb les Administracions Públiques
A continuació es detallen, per als exercicis acabats el 31 de desembre de 2020
i 2019, la composició de saldos corrents amb les Administracions Públiques:
2020
Concepte

Saldos
Deutors

2019

Saldos Creditors

Saldos
Deutors

Saldos Creditors

Passiu per impost corrent
Hisenda Pública creditora per IVA
Hisenda Pública creditora per IRPF
Organismes de la Seguretat Social creditors

-----

140.177
133.343
36.545
20.050

-----

158.155
130.793
31.090
18.205

TOTALS

--

330.115

--

338.243

Dades en euros

Conciliació resultat comptable i base imposable fiscal
A continuació es detalla la conciliació del resultat comptable amb la base
imposable de l'impost sobre societats dels dos últims exercicis:
2020
Concepte

Resultat comptable abans d’impostos
Diferències permanents

Augments/
(Disminucions)

2019
Total
1.247.447
--

--

Augments
(Disminucions)

--

Total
1.431.779
--

Diferències temporals:
Amb origen en exercicis anteriors
Base imposable fiscal
Quota íntegra
Retencions i pagaments a compte
Deduccions
Líquid a ingressar a l'Agència Tributària
Dades en euros

(6.580)

(6.580)

(127.576)

(127.576)

(6.580)

1.240.867

(127.576)

1.304.203

310.217

326.051

(169.711)

(167.567)

(329)

(329)

140.177

158.155
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L'import de la disminució per diferències temporànies en ambdós exercicis es
correspon amb la reversió a 10 anys dels ajustaments realitzats en els anys
2013 i 2014 per la limitació a la deduïbilitat de l'amortització fiscalment
deduïble, introduïda per la Llei 16/12, de 27 de desembre, per import de 6.580
euros. Addicionalment, en l'exercici 2019 també hi va haver disminució per
diferències temporals a causa de la reversió de la deterioració practicada en la
inversió en Gestió de Cementiris de Tarragona, S.L per import de 120.996
euros.
Càlcul de la despesa per Impost sobre Societats
A continuació, es detallen, per als exercicis acabats a 31 de desembre de 2020
i 2019, els principals components de la despesa per impost sobre beneficis
d'operacions continuades i la conciliació entre la despesa per Impost sobre
beneficis i el producte de multiplicar el resultat comptable pel tipus impositiu
aplicable.
Concepte
Resultat comptable abans d’impostos
Diferències permanents
Despesa prèvia

2020

2019

1.247.447
--

1.431.779
--

311.862

357.944

Deduccions

(329)

(329)

Altres

7.400

(30.248)

318.933

327.367

Despesa per Impost sobre societats
Dades en euros

El desglossament de la despesa per Impost sobre Societats és el següent:
Concepte
Despesa per impost corrent
Despesa/(Ingrés) per impost diferit
Total despesa per impost sobre societats

2020
317.288
1.645
318.933

2019
325.722
1.645
327.367

Dades en euros

El tipus impositiu aplicable en els exercicis 2020 i 2019 ha estat el 25%.
El detall del saldo d'actius per impost diferit el 31 de desembre de 2020 i 2019
és el següent:
Concepte
Amortització no deduïble exercici 2013
Amortització no deduïble exercici 2014
Total actius per impost diferit

2020
3.353
3.227
6.580

2019
4.192
4.034
8.226

Dades en euros

D'acord amb la legislació vigent, les declaracions realitzades pels diferents
impostos no es podran considerar definitives fins a haver estat inspeccionades
per les autoritats fiscals o haver transcorregut el termini de prescripció de
quatre anys.
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A 31 de desembre de 2020, la Societat té oberts a inspecció tots els impostos
als quals està sotmesa pels exercicis 2017 a 2020, així com per a l'impost
sobre societats, el corresponent a l'exercici 2016. Segons l'opinió dels
assessors de la Societat, la possibilitat que es puguin produir passius fiscals
que afectin de forma significativa la posició financera de la Societat a 31 de
desembre de 2020 és remota.
11. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la Resolució de 29
de gener de 2016, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, és el
següent:

Període mitjà de pagament a
proveïdors

Exercici 2020

Exercici 2019

Dies

Dies

35

33

12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
L'import dels saldos deutors i creditors amb empreses associades i entitats i
parts vinculades és el següent:
2020
Societat
Pompas Fúnebres Domingo, S.L.U.
Funespaña, S.A.
Funespaña Dos S.L.U.
All Funeral Services, S.A.U.
Servei Municipal Habitatge
Emmct, S.A.
TOTAL
Dades en euros

Saldos
Deutors
3.824
2.320
22.925
21.168
--50.237

2019

Saldos
Creditors
--555
-2.856
605
4.016

Saldos
Deutors
2.634
6.163
-26.909
--35.706

Saldos
Creditors
-1.694
--2.657
-4.351
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Tot seguit es detallen les operacions efectuades amb parts vinculades en els
dos darrers exercicis:
Grup i altres vinculades

TOTAL

Despeses i ingressos
2020

2019

2020

2019
25.763

Recepció de serveis

31.678

25.763

31.678

DESPESES

31.678

25.763

31.678

25.763

281.535

348.182

281.535

348.182

281.535

348.182

281.535

348.182

Prestació de serveis
INGRESSOS
Dades en euros

Accionistes

TOTAL

Altres Transaccions
2020

2019

2020

2019

Dividends pagats

804.412

759.463

804.412

759.463

TOTAL

804.412

759.463

804.412

759.463

Dades en euros

Les transaccions amb parts vinculades són relacionades amb el tràfic normal
de la Societat i han estat realitzades segons condicions de mercat.
En el quadre següent es detalla la retribució percebuda en els dos últims
exercicis pel personal d'Alta Direcció i membres de l'òrgan d'administració:
CONCEPTE
Retribucions a curt termini
Sous
Dietes
TOTAL
Dades en euros

2020

74.541
30.892
105.433

2019

75.000
63.866
138.866

La retribució en concepte de sous i salaris a l’Alta Direcció ha estat de 74.541
euros a l'exercici actual i de 75.000 a l'exercici 2019.
Els consellers perceben unes dietes per assistència a les reunions, la quantia
total de les quals va ser de 30.892 euros el 2020 (63.866 euros a l'exercici
2019).
La Societat no té concedits en els dos darrers exercicis bestretes ni crèdits al
personal d'Alta Direcció ni als membres de l'òrgan d'administració ni ha prestat
garanties per compte d'aquests.
No hi ha obligacions contretes en matèria de pensions o assegurances de vida
al personal d'Alta Direcció ni als membres antics ni actuals de l'òrgan
d'administració.
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No hi ha obligacions contretes en els dos últims exercicis en matèria de
pensions o assegurances de vida respecte dels membres antics ni actuals del
personal clau de la direcció.
Durant els dos últims exercicis no s'han produït situacions de conflicte, directe o
indirecte, dels administradors o de les persones vinculades a aquests amb
l'interès de la Societat.
Els Administradors de la Societat no han realitzat durant els dos últims exercicis
cap operació amb la Societat ni amb qualsevol altra empresa del Grup aliena al
tràfic ordinari de les societats ni fora de les condicions normals de mercat.
13. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
La Societat no ha mantingut durant els dos últims exercicis cap partida de
naturalesa mediambiental que pugui ser significativa i inclosa sota l'esment
específic en aquests comptes anuals abreujats.
14. ALTRA INFORMACIÓ
Import net de la xifra de negocis i altres ingressos d'explotació
La totalitat de l'import net de la xifra de negocis correspon a prestacions de
serveis funeraris en territori nacional, així com als ingressos de la gestió i
explotació del Tanatori de Tarragona.
Personal
En el quadre següent es detalla el nombre mitjà d'empleats al tancament dels
dos últims exercicis classificats per categories i sexe.

Concepte
Consellers
Gerència
Administratius
Altres
TOTAL

2020

2019

Homes

Dones

Homes

Dones

9
-3
13
25

-1
7
4
12

9
-3
12
24

-1
6
3
10

No hi ha diferències significatives entre la plantilla mitjana i l’existent en el
tancament dels exercicis 2020 i 2019.
Honoraris d'auditoria
Durant l'exercici 2020 els honoraris relatius als serveis d'auditoria de comptes i
altres serveis prestats per l'auditor (KPMG Auditores, S.L.), despeses
repercutides incloses, pugen a 8.880 euros (8.810 euros en l'exercici 2019) i no
s'ha generat cap quantitat per altres serveis relacionats o complementaris.
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15. COVID-19

L'any 2020 ha estat marcat per la irrupció de la COVID-19. Aquesta crisi va ser
declarada per l’OMS com una pandèmia i la seva propagació, juntament amb
les mesures destinades a la contenció i mitigació dels seus efectes, ha
provocat un alentiment de l'activitat econòmica mundial amb un impacte final de
difícil quantificació. En aquestes circumstàncies, la Societat va desenvolupar
des del primer moment un conjunt d'actuacions emmarcades en dues grans
prioritats: garantir la seguretat sanitària de tot l'equip humà i assegurar la
continuïtat de les operacions de manera que permetessin mantenir el nivell de
prestació del servei als clients. Les actuacions més rellevants realitzades van
ser:
-

Adaptació dels processos de treball a la singularitat de la crisi de la
COVID-19 mitjançant la dotació d'EPIS a tot el planter funerari, cosa
que ha permès el manteniment dels serveis essencials d'acord amb les
disposicions legals i reglamentàries vigents en cada moment en un
entorn molt canviant.

-

Avaluació dels riscos derivats de la crisi i adopció d'una estratègia
destinada a la protecció del balanç, amb disposició de la liquiditat i la
capacitat de finançament necessàries per neutralitzar qualsevol tensió
monetària.

-

Mobilització de recursos i transferència de fons a l'economia,
mitjançant el pagament anticipat a proveïdors, creditors i
col·laboradors, amb especial atenció al segment d'autònoms i pimes.

Impactes en el compte de pèrdues i guanys abreujat
A continuació, s'inclou un detall dels impactes més rellevants en els resultats de
la Societat derivats de la crisi de la COVID-19:
-

Facturació: Increment derivat d'un major volum d'activitat no previst
que no ha pogut compensar la pèrdua de rendibilitat derivada d'un preu
del servei adaptat a les exigències normatives vigents en cada
moment, amb especial atenció a la suspensió de la facturació del
servei de sala durant els aproximadament 2 mesos que va durar el
primer estat d'alarma que impedia la mobilitat total.

-

Despeses: Mobilització de recursos i adopció de mesures d'ajuda
destinades a garantir la protecció del personal enfront de la pandèmia
de COVID-19 (inversió en EPI, esforç extraordinari en les tasques de
neteja i desinfecció de les instal·lacions i els equips), així com
assegurar la continuïtat del negoci (noves contractacions, suplències,
hores i gratificacions extraordinàries). L'import de les despeses
incorregudes associades a aquestes mesures ha pujat a uns 56.557
euros al tancament de l'exercici 2020.

-

Resultats: Els efectes comentats més amunt en facturació i despeses
no han tingut un impacte rellevant en el resultat durant l'exercici 2020.
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Efectes en el Balanç abreujat i en la Solvència
Des del primer moment, la Societat va adoptar una estratègia destinada a la
protecció del seu balanç i la seva solvència. Per a això, es va posar a
disposició de l'operativa i qualsevol tercer implicat en l'activitat funerària i de
cementiris la liquiditat necessària i el finançament adequat que neutralitzés
qualsevol tensió monetària. En conseqüència, durant l'exercici 2020, la Societat
ha mantingut uns alts nivells de liquiditat, i s’han atès en temps i forma les
obligacions de pagament amb empleats, proveïdors, creditors, administracions
públiques i arrendadors d'immobles. No hi ha hagut problemes rellevants en el
cobrament dels serveis als clients ni en la recuperabilitat dels impostos diferits
d'actiu.
Al tancament de l'exercici i com a conseqüència de tot el que s’ha esmentat
més amunt, s'ha produït un enfortiment dels fons propis i l'estructura financera
de la Societat que permetrà afrontar amb total garantia i solvència els reptes
que plantegi el futur més proper del negoci.
16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb data 30 de gener de 2021 es va publicar el Reial decret 1/2021, de 12 de
gener, pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial
decret 1514/2007, de 16 de novembre. Així mateix, amb data 13 de febrer de
2021, es va publicar la Resolució de 10 de febrer de l'Institut de Comptabilitat i
Auditories de Comptes, per la qual es dicten normes de registre, valoració i
elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d'ingressos pel lliurament
de béns i la prestació de serveis. Les dues normes són d'aplicació als exercicis
que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2021, i segons estimen els
Administradors de la Societat, els efectes futurs d'aquestes normes en la
situació financera i patrimonial no seran significatius.
No s'han produït altres fets significatius posteriors al tancament de l'exercici
2020.
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