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que modifica el conveni entre la Generalitat i EECAT, es comptabilitzava el corresponent 

arrendament financer a partir de la data d’ocupació de l’equipament. Això implicava que es 

deixés d’efectuar la provisió d’ingressos financers i que es cancel·lés la provisió existent al 

tancament de l’exercici 2010. 

El mateix moviment, corresponent als ingressos per al manteniment dels equipaments, es 

comenta en l’apartat 2.3.1.3 d’aquest informe. 

 

 

2.3.5.3. Despeses financeres 

Les despeses financeres de l’exercici corresponen principalment als interessos meritats 

per les operacions d’endeutament concertades amb ICF i la Generalitat, 35,74 M€, i amb 

tercers, 15,61 M€; i als interessos de deutes amb tercers per instruments financers de-

rivats, 8,5 M€. Totes aquestes operacions han estat comentades en l’apartat 2.2.9. Així 

mateix, l’import de 15,79 M€ d’Altres despeses financeres amb empreses del grup respon 

al contracte signat amb ICF el 3 de setembre del 2009, en el qual ICF es comprometia a 

prestar qualsevol mena de garantia personal enfront d’entitats financeres públiques i 

privades a favor d’EECAT, que es comenta més endavant.  

 

A continuació es presenta el detall de les despeses financeres, classificades entre les que 

són amb tercers i les que són amb empreses del grup i associades. 

 

Quadre 30. Despeses financeres 

Concepte Import 
  

Del BEI 12.572.300,05 

Del Banc de Sabadell 1.022.229,80 

De Caja Madrid 1.955.877,69 

D’altres entitats 57.550,88 

D’instruments financers derivats 8.503.114,20 

Altres ingressos i despeses (78.340,93) 

Total interessos de deutes amb tercers 24.032.731,69 
  

  

ICF 46.461.510,10 

Generalitat de Catalunya 5.069.444,49 

Total interessos de deutes amb empreses del grup i associades 51.530.954,59 
  

Total despeses financeres 75.563.686,28 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 

Entre les despeses financeres derivades de les operacions d’endeutament amb ICF, 

7,39 M€ corresponen a la comissió anual per l’aval prestat per ICF sobre les permutes 

financeres de tipus d’interès contractades per EECAT. El càlcul d’aquesta comissió es va 

fer a partir del contracte marc de garantia personal formalitzat entre ICF i EECAT el 3 de 
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setembre del 2009, segons el qual s’aplicava un percentatge del 2% (actualitzat al 3% per 
a l’exercici 2011) sobre el risc viu garantit al tancament de cada exercici.  
 
L’ICF va calcular aquesta comissió a partir del valor nocional dels instruments financers 
derivats al tancament de l’exercici 2011, 246,11 M€. Tanmateix, el valor nocional d’un deri-
vat no reflecteix el valor del passiu contingent, que es determina per la diferència entre els 
fluxos de cobraments i pagaments actualitzats al moment en què s’efectua la valoració, i 
que correspon al valor que s’hauria de liquidar en cas de voler prescindir de la posició; per 
tant, aquest és el risc que era avalat per ICF. El 31 de desembre del 2011 el passiu 
contingent corresponent a les permutes financeres de tipus d’interès avalades per ICF era 
de 52,11 M€ i, en conseqüència, la comissió anual de l’exercici 2011 havia de ser 
d’1,56 M€, en lloc dels 7,39 M€ registrats. 
 
En l’exercici 2011 la societat va activar despeses financeres per 4,19 M€, tal com s’ha 
comentat en l’apartat 2.2.1, relatives a les despeses financeres associades a la inversió 
que s’havien incorporat al saldo de les construccions en curs. L’ingrés corresponent es 
presenta en l’epígraf Altres ingressos i despeses de caràcter financer, que apareix en el 
Compte de pèrdues i guanys.  
 
 
2.3.5.4. Variació del valor raonable en instruments financers 

El benefici d’1,57 M€ correspon a la comptabilització com a cobertura del valor raonable 
de la permuta de tipus d’interès de fix a variable per gestionar l’exposició a fluctuacions de 
tipus d’interès dels crèdits a la Generalitat per les operacions d’arrendament financer a 31 
de desembre, segons el detall següent: 
 
Quadre 31. Variació del valor raonable en instruments financers 

Concepte Import 

Canvi de valor de l’instrument de cobertura (30.755.988,36) 

Canvi de valor de la partida coberta – Crèdits a tercers 32.328.487,13 

Total variació del valor raonable en instruments financers 1.572.498,77 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 

 
La classificació d’aquesta cobertura comptable com una cobertura del valor raonable, i la 
seva comptabilització d’acord amb aquesta classificació, ja han estat objecte d’observació 
en l’apartat 2.2.9.2.  
 
 

2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

En aquest apartat es presenta l’Estat de canvis en el patrimoni net i a continuació es 
comenta el seu contingut.  

Marcos Lamelas López



