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BALANÇ DE SITUACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005         (Milers d’ Euros)

Les Notes 1 a 36 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació el 31 de desembre de 2006.

31.12.2006

27.096 

979 
45.085 
10.555 
2.311 
4.773 

(6.133)
57.570 

31.449 
156.562 

1.185 
676 

5.788 
(114.580)

81.080 

428.998 
187.878 

2.450 
86.511 
21.499 

35 
727.371 

893.117 

11.720 

93 
6.906 
3.051 
3.183 
3.213 
(191)

16.255 

153.528 
44.758 
8.828 

103 
8.286 

(1.087)
214.416 

4.209 
28.171 

315 
8 

(10)
32.693 

2.135 
4.570 

14 
270.083 

1.174.920 

31.12.2005

5.381 

3.349 
85 

8.258 
-

4.773 
(4.434)
12.031 

51.434 
202.631 

1.222 
5.350 
5.158 

(152.581)
113.214 

59.304 
-

170 
139 

23.775 
273 

83.661 
214.287 

7.081 

209 
6.250 
1.870 

13.956 
-

(227)
22.058 

157.319 
37.814 
2.786 

101 
1.596 

(1.782)
197.834 

331 
29.872 

715 
8.007 

(10)
38.915 

223 
5.710 

109 
264.849 

486.217 

ACTIU
IMMOBILITZAT
Despeses d’establiment   (Nota 6)

Immobilitzacions immaterials   (Nota 7)
Despeses de recerca i desenvolupament
Concessions, patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques
Drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle
Drets sobre béns en règim d’arrendament fi nancer
Drets sobre béns en règim d’arrendament fi nancer

Immobilitzats materials   (Nota 8)
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
Avançaments i immobilitzacions materials en curs
Altre immobilitzat
Amortitzacions

Immobilitzacions fi nanceres   (Nota 9)
Participacions en empreses del grup i associades
Crèdits a empreses del grup   (Nota 12)
Cartera de valors a llarg termini
Altres crèdits
Administracions públiques a llarg termini
Dipòsits i fi ances constituïts a llarg termini

DESPESES QUE CAL DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS   (Nota 10)

ACTIU CIRCULANT

Existències   (Nota 11)
Existències comercials
Primeres matèries i altres aprovisionaments
Productes en curs i semiacabats
Productes acabats
Acomptes
Provisions

Deutors
Clients per vendes i prestacions de serveis
Empreses del grup i associades, deutors   (Nota 12)
Deutors diversos   (Nota 13)
Personal
Administracions públiques
Provisions

Inversions fi nanceres temporals
Crèdits a empreses del grup   (Nota 9 y 12)
Cartera de valors a curt termini   (Nota 9)
Altres crèdits   (Nota 9)
Dipòsits i fi ances constituïts a curt termini  (Nota 9)
Provisions   (Nota 9)

Accions pròpies a curt termini   (Nota 14)
Tresoreria
Ajustos per periodifi cació
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BALANÇ DE SITUACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005         (Milers d’ Euros)

PASIU
FONS PROPIS   (Nota 15)

Capital subscrit   (Nota 16)
Prima d’emissió   (Nota 17)
Reserves   (Nota 18)
Resultats negatius d’exercicis anteriors   (Nota 18)
Resultat de l’exercici

INGRESSOS QUE CAL DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Subvencions de capital   (Nota 5.o)

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
Provisió d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle   (Nota 19)

CREDITORS A LLARG TERMINI
Emissió d’obligacions i altres valors negociables   (Nota 20)
Obligacions convertibles

Deutes amb entitats de crèdit
Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit   (Nota 21)
Creditors per arrendament fi nancer a llarg termini   (Nota 7.1)

Deutes amb empreses del grup i associades   (Nota 11)

Altres creditors   (Nota 20)
Administracions públiques a llarg termini
Altres deutes
Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

CREDITORS A CURT TERMINI
Emissió d’obligacions i altres valors negociables   (Nota 20)
Interessos d’obligacions i altres valors

Deutes amb entitats de crèdit  
Préstecs i altres deutes   (Nota 21)
Creditors per arrendament fi nancer a curt termini   (Nota 7.1)
Deutes per interessos   (Nota 21)

Deutes amb empreses del grup i associades
Avançaments rebuts per comandes   (Nota 12)

Creditors comercials
Avançaments rebuts per comandes
Deutes per compres o prestacions de serveis

Altres deutes no comercials   (Nota 22)
Administracions públiques
Altres deutes
Remuneracions pendents de pagament

31.12.2006

416.787 
175.662 
86.248 
(1.975)

5.343 
682.065 

1.036 
1.036 

1.275 
1.275 

2.258 
2.258 

388.250 
2.124 

390.374 

-
-

478 
3.320 

9 
3.807 

396.439 

44 
44 

3.791 
1.416 

136 
5.343 

10.415 
10.415 

-
39.117 
39.117 

2.133 
32.250 
4.803 

39.186 
94.105 

1.174.920 

31.12.2005

101.599 
26.918 
86.911 

-
(1.868)

213.560 

-
-

-
-

47.469 
47.469 

51.125 
3.540 

54.665 

12.274 
12.274 

42.008 
4.709 

9 
46.726 

161.134 

923 
923 

33.611 
1.416 

574 
35.601 

34.348 
34.348 

2.000 
13.774 
15.774 

15.117 
4.647 
5.113 

24.877 
111.523 

486.217 
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Les Notes 1 a 36 de la memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2006.

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

Aprovisionaments
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 
Altres despeses externes

Despeses de personal   (Nota 26)
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat

Variacions de les provisions de trànsit
Variació de provisions d’existències
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables   (Nota 27)
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Tributs
Altres despeses de gestió corrent

BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ

DESPESES FINANCERES I ASSIMILADES

Despeses fi nanceres i despeses assimilades
Per deutes amb tercers i despeses assimilades
Variació de les provisions de les inversions fi nanceres
Diferències negatives de canvi

RESULTATS FINANCERS NEGATIUS

DESPESES EXTRAORDINÀRIES
Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial,material i cartera de control
Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies
Despeses extraordinàries

RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS

RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS

PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS
IMPOST SOBRE SOCIETATS   (Nota 23)
    - MERITAT
    - AJUSTOS EN LA IMPOSICIÓ SOBRE BENEFICI
AJUST POSITIU IMPOST SOBRE SOCIETATS 2004
BENEFICIS DE L’EXERCICI

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PER ALS EXERCICIS FINALITZATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005                                                                                   (Milers d’Euros)

31.12.2006

138.633 
244 

19.983 
6.269 

14.331 

9.090 
1.120 

28.939 
530 

1.275 
220.414 
11.533 
231.947 

25.752 
240 
36 

26.028 

26.028 

20.659 
20.659 

2.853 
1 

437 

3.291 
14.366 
17.657 

-
9.126 
5.240 

14.366 

-

5.171 
(5.274)

-
5.343 

5.240 

31.12.2005

123.902 
211 

23.210 
5.463 

10.765 

70 
7.547 

31.365 
546 

-
203.079 
10.032 
213.111 

11.518 
(2)
24 

11.540 

11.540 

11.428 
11.428 

111 
1 

1.433 

1.545 
-

1.545 

685 
1.396 

-
2.081 

2.081 

(106)

(107)
-

1.868 
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(Milers d’Euros)

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

Import net de la xifra de negocis   (Nota 28)  
Vendes
Prestacions de serveis
Augment d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
Treballs efectuats per l’empresa per a l’immobilitzat
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent   (Nota 29)
Subvencions

INGRESSOS FINANCERS I ASSIMILATS

Ingressos de participacions en capital
   En empreses fora del grup
Ingressos d’altres valors negociables i de crèdits de l’actiu immobilitzat
Altres interessos i ingressos assimilats
     Altres interessos
Diferències positives de canvi

RESULTATS FINANCERS NEGATIUS

BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ
PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES

INGRESSOS EXTRAORDINARIS
Benefi cis en alienació d’immobilitzat immaterial,
material i cartera de control
Benefi cis per operacions amb accions i obligacions pròpies
Subvencions de capital traspassades al resultat de l’exercici
Ingressos extraordinaris

RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS

RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS

BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS
PÈRDUES DE L’EXERCICI

31.12.2006

181.272 
3.177 
1.186 
3.065 

43.245 
2 

231.947 

231.947 

14 
482 

4.754 
119 

5.369 
20.659 
26.028 

11.533 
9.126 

20.659 

14.579 
515 

1.275 
1.288 

17.657 
-

17.657 

14.366 
-

14.366 

5.240 
-

5.240 

31.12.2005

197.243 
5.389 

859 
9.552 

68 
-

213.111 

213.111 

12 
-

70 
30 

112 
11.428 
11.540 

10.032 
1.396 

11.428 

130 
201 

-
529 
860 
685 

1.545 

-
2.081 
2.081 

-
1.868 

1.868 
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La Seda de Barcelona, S.A.

Memòria del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
el 31 de desembre de 2006

Nota 1. Activitat de la societat

La societat es va constituir amb data 23 de maig de 1925, la seva durada és indefi nida i, tal com consta en la seva escriptura de constitució 

d’idèntica data, té com a objecte social la fabricació i venda de seda artifi cial en tots els seus aspectes i derivacions, la producció, mani-

pulació, transformació i venda de tota classe de fi bres i fi ls tèxtils i tècnics i de matèries artifi cials i sintètiques, incloent-hi la construcció 

de la maquinària pròpia, la producció d’energia i vapor destinats a les seves indústries, com també el desenvolupament de la recerca en 

els àmbits esmentats.

Aquestes activitats també poden ser desenvolupades totalment o parcialment de manera indirecta, per mitjà de participacions en altres 

societats d’objectes idèntics o anàlegs. Així mateix, i com a conseqüència dels diferents processos de fusió descrits a continuació, el seu 

objecte social ha estat ampliat amb la fabricació i la comercialització de resina de polièster, fi bra de polièster, polietilè tereftalat (polímer 

PET), producció d’àcid eicosapentanoic (EPA), àcid docosahexanoic (DHA) i tota classe d’àcids poligrassos poliinsaturats. 

La societat fi gura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full 16.004, foli 11, tom 209 i té el domicili social i duu a terme la seva ac-

tivitat a l’av. Remolar, núm. 2, 08820 El Prat de Llobregat. Les ofi cines centrals de la societat són al Pg. de Gràcia, 85, 08008 Barcelona.

Amb data 2 de juny de 1998 i per mitjà d’escriptura pública de la mateixa data, la societat es va fusionar amb la societat dependent In-

dustrias Químicas Asociadas-IQA, S.A.U, mitjançant la seva absorció i dissolució, que va transmetre tot el seu patrimoni en bloc i a títol 

universal a La Seda de Barcelona, S.A. La fusió es va dur a terme amb data d’efectes 1 de gener de 1997. De la mateixa manera, amb 

data 14 de desembre de 2001, la societat va absorbir, per mitjà del procediment de cessió global d’actius i passius, la totalitat del patrimoni 

d’Hispano Química, S.A.U, i Viscoseda Barcelona, S.LU.

Amb data 1 d’octubre de 2003 es va procedir a l’escissió per aportació de branca d’activitat del complex industrial “IQA” de Tarragona a 

una societat anomenada Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U, participada íntegrament per la societat (vegeu Nota 5.h).

Amb data 29 de desembre de 2004, la Junta General d’Accionistes de La Seda de Barcelona, SA, va aprovar la fusió per absorció amb efectes 

l’1 de gener per la qual la societat va absorbir les societats del grup Catalana de Polímers, S.A.U., KD-IQA, S.L.U., KD-IQA, S.L.U., Iberseda, 

S.L.U, Proyectos Voltak, S.L.U., Celtibérica de Finanzas, S.L.U., i Mendilau, S.L.U., de les quals era titular del 100% del seu capital social. 

Pel que fa als comptes anuals de l’exercici 2004, els administradors de la societat van procedir a la seva reformulació amb data 7 de juliol 

de 2005, ja que l’acord de fusió va ser inscrit en el Registre Mercantil amb data 16 de juny de 2005. Aquesta reformulació va ser sotmesa i 

aprovada per Junta General Extraordinària amb data 21 d’octubre de 2005 i es va registrar comptablement la fusió per absorció esmentada 

en l’exercici 2005.

Els efectes comptables d’aquestes operacions es van descriure en els comptes anuals corresponents.

La Seda de Barcelona, S.A., és la societat dominant del Grup Seda, que integra diverses societats amb una gestió i un accionariat comuns.

Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals

a) Imatge fi del.

El balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la memòria adjunts han estat preparats a partir dels registres de comptabi-

litat de la societat el 31 de desembre de 2006, modifi cats pels efectes de l’actualització practicada a l’empara del Reial decret llei 

7/1996, de 7 de juny, i es presenten d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats. Aquests comptes anuals estan
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pendents que els aprovi la Junta General d’Accionistes de la societat. Els administradors de La Seda de Barcelona, S.A., consideren que 

seran aprovats sense modifi cacions. Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2005 es van aprovar el 12 de juny de 2006.

b) Comparació de la informació. 

Els estats fi nancers adjunts de La Seda de Barcelona, S.A., tancats el 31 de desembre de 2006 i 2005, es presenten d’acord amb els 

esquemes i la normativa sobre comptabilitat de societats inclosa a la Llei 19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la 

legislació mercantil a les directives de la Comunitat Econòmica Europea en matèria de societats i en el text refós de la Llei de societats 

anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, a fi  de mostrar la imatge fi del del patrimoni, de la situació 

fi nancera i dels resultats de la societat. No obstant això, i considerant els efectes patrimonials i d’explotació del negoci derivats de la se-

gregació i posterior aportació no dinerària del negoci tèxtil (vegeu Nota 3.1), així com l’adquisició de diverses societats estrangeres que 

tenen com a objecte la fabricació de polímer PET (vegeu Nota 3.2), la comparabilitat dels estats fi nancers adjunts queda condicionada 

per aquesta circumstància.

Nota 3. Fets rellevants de l’exercici

3.1 Amb data 10 d’octubre de 2006, el Consell d’Administració de La Seda de Barcelona, S.A., va aprovar l’aportació no dinerària de la 

branca d’activitat integrada pels actius i passius corresponents a la fabricació de fi bres de polièster de la planta del Prat de Llobregat a 

Fibracat Europa, S.L.U., amb el desglossament següent:

Els efectes comptables d’aquesta operació apareixen refl ectits sota la descripció d’”Escissió branca d’activitat”, a les notes corresponents 

d’aquesta memòria.

Posteriorment, amb data 30 de novembre de 2006, La Seda de Barcelona, S.A., va vendre a una entitat mercantil de nacionalitat mexicana 

el 68,32% de les participacions socials de Fibracat Europa, S.L.U., i va aplicar la resta de participacions que posseïa com a aportació no 

dinerària, destinada a la constitució de la societat Fibras Europeas de Poliéster, S.L., per valor de 2,28 milions d’euros (vegeu Nota 9.5).

3.2 Durant l’exercici 2006, seguint l’estratègia de creixement del grup en el sector del PET, La Seda de Barcelona, S.A., ha adquirit les 

participacions de diverses societats estrangeres que tenen com a objecte la fabricació i la distribució de polímer PET, i que es detallen a 

continuació (vegeu Nota 9.2):

ACTIU (Milers d’Euros)

IMMOBILITZAT

immobilitzat immaterial, net 822 

immobilitzat material, net 18.919

CIRCULANT  

Existències, netes 2.006

Deutors, nets 55.520 

77.267

PASIU

PASSIU EXIGIBLE A LLARG TERMINI 70.067

PASSIU NO EXIGIBLE 7.200

77.267

- Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A.

- Artenius Italia, S.p.A.

- Artenius Holding, B.V.

- Artenius Romania, SRL

- Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler 

  ve Pet Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi

- Artenius Hellas Holding, S.A.

- Simpe, S.p.A.

- Artenius Sines, S.A.
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Per tal d’afrontar el procés de creixement i de reestructuració del grup resultant, ha formalitzat amb una entitat fi nancera, com a col·locadora 

única, un préstec sindicat per un import de 405 milions d’euros (vegeu Nota 21), import destinat principalment a la reestructuració del 

passiu, cosa que cancel·la la totalitat del deute amb entitats de crèdit i Administracions públiques.

Nota 4. Distribució de resultats

La distribució del benefi ci de l’exercici es determinarà a la Junta General d’Accionistes.

Els administradors proposen la distribució del benefi ci següent:

BASE DEL REPARTIMENT (Milers d’Euros)

Resultat de l’exercici 5.343 

5.343

DISTRIBUCIÓ  

A Reserva legal 534

A Altres reserves 2.834 

A Resultats negatius d’exercicis anteriors 1.975

5.343

Nota 5. Normes de valoració
 
a) Despeses d’establiment. 

Les despeses d’establiment corresponen, sobretot, a les incorregudes en relació amb la constitució i la posada en marxa de noves instal·lacions 

de les societats fusionades indicades a la Nota 1, així com a les ampliacions de capital realitzades per la societat (vegeu Nota 16).

La seva amortització es realitza linealment, a raó d’un 20% anual.

b) Despeses de recerca i desenvolupament.

Els costos incorreguts en els projectes individualitzats de recerca i desenvolupament es valoren al seu preu d’adquisició o cost directe de 

producció i es procedeix a la seva capitalització quan hi ha motius fundats del seu èxit tècnic i la seva rendibilitat economicocomercial; 

altrament, es refl ecteixen com a despesa.

La seva amortització s’efectua linealment, en un període de 5 anys. 

c) Concessions, patents, llicències, marques i similars. 

Es valoren pel preu d’adquisició, incloent-hi el cost de registre i la formalització de la corresponent patent o marca.

La seva amortització es realitza linealment, a raó d’un 10% anual.

d) Aplicacions informàtiques.

Les aplicacions informàtiques estan valorades a preu d’adquisició i/o cost de producció per la propietat de programes i aplicacions informàti-

ques, tant els adquirits a tercers com els elaborats per la mateixa societat, i per tant no hi consten les despeses de manteniment de l’aplicació 

informàtica.

La seva amortització s’efectua linealment, en un termini màxim de 5 anys.

e) Drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. 

Correspon als drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle assignats, en virtut d’un Pla Nacional d’Assignació per adquisició – generació. 

Es valoren pel seu preu d’adquisició, que és, per als drets assignats a títol gratuït pel Ministeri de Medi Ambient en virtut del Pla Nacional 

d’Assignació, el preu de cotització del seu mercat secundari corresponent en la data d’incorporació. S’entenen incorporats al patrimoni 

de l’empresa al començament de l’exercici natural al qual corresponen. Aquests drets es donaran de baixa en el moment en què se’n faci 

lliurament al Registre Nacional de Drets d’Emissió.
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f) Drets en règim d’arrendament fi nancer - operació de lísing al venedor.

D’acord amb el que legisla la disposició transitòria 5a del Reial decret 1643/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Pla General 

de Comptabilitat, la societat procedeix a comptabilitzar els drets derivats dels contractes de lísing al venedor com a actius immaterials pel 

valor net comptable del bé objecte de l’operació, i en el passiu es refl ecteix el deute total per les quotes més l’import de l’opció de compra. 

La diferència entre aquest últim i el valor d’alienació del bé objecte de l’operació, constituïda per les despeses fi nanceres de l’operació, es 

comptabilitza com a despesa que s’ha de distribuir en diversos exercicis. Els drets registrats com a actius immaterials s’amortitzen tenint 

en compte la vida útil del bé objecte del contracte. Quan s’exercita l’opció de compra, el valor dels drets registrats i la seva corresponent 

amortització acumulada es dóna de baixa en comptes, i passa a formar part del valor del bé adquirit.

Les despeses que s’han de distribuir en diversos exercicis s’imputen a resultats d’acord amb un criteri fi nancer.

g) Immobilitzacions materials. 

L’immobilitzat material està valorat a preu d’adquisició, cost de producció o valor d’aportació, que coincideix aquest últim amb el valor en 

llibres dels elements incorporats com a conseqüència dels diferents processos d’incorporacions societàries descrites a la Nota 1 anterior. 

Aquest cost resulta ajustat d’acord amb l’actualització de valor practicada a l’empara del que disposa el Reial decret llei 7/1996 (vegeu 

Nota 8.1). Les plusvàlues o increments nets del valor resultant de l’operació d’actualització esmentada s’amortitzen en els períodes impo-

sitius que queden per completar la vida útil dels elements actualitzats. 

Les addicions posteriors estan valorades a preu d’adquisició, el qual inclou les despeses addicionals generades fi ns a la posada en condi-

cions de funcionament del bé.

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de 

pèrdues i guanys. Els costos d’ampliació o millora que donen lloc a una major durada del bé o un augment de la productivitat, capacitat o 

efi ciència, són capitalitzats com a major valor d’aquest.

Durant l’exercici, la societat ha realitzat per a ella mateixa obres i treballs susceptibles de ser registrats com a major cost de l’immobilitzat 

material per import de 3,07 milions d’euros.

L’amortització dels elements de l’immobilitzat material s’inicia en relació amb la seva data d’adquisició i/o posada en condicions de funcio-

nament, es calcula de manera lineal en funció dels anys de vida útil estimats i s’aplica sobre els valors de cost, segons el detall següent:

Grup d’elements % Amortizació

Construccions 1-5 

Instal·lacions tècniques i maquinària 1,5-15

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 5-9,1

Altre immobilitzat 7,2-12,5-16-25 

Si es detecten factors identifi catius d’obsolescència a què puguin estar afectats els immobilitzats, es doten les provisions oportunes per 

depreciació.

No hi ha partides de l’immobilitzat material que fi gurin a l’actiu per una quantitat fi xa.

h) Valors negociables i altres inversions fi nanceres anàlogues. 

La societat segueix el criteri següent en la comptabilització de les seves inversions en valors negociables:

1. Títols amb cotització ofi cial. A cost o mercat, el menor. Com a valor de mercat es considera la cotització ofi cial mitjana de l’últim tri-

mestre de l’exercici o la cotització al tancament, la que sigui inferior.

2. Títols sense cotització ofi cial. Amb caràcter general, al cost, minorat, si escau, per les provisions necessàries per a depreciació, per 

l’excés del cost sobre el seu valor raonable al tancament de l’exercici.

Amb relació al criteri descrit anteriorment, cal indicar determinades circumstàncies específi ques relatives a les següents participa-

cions empresarials:



12

• Petrolest, S.L. Les participacions rebudes, equivalents al 49% del capital social, es corresponen amb la valoració efectuada de 

l’aportació al patrimoni de la societat de la branca d’activitat que consisteix en la distribució, la logística, la càrrega, la descàrrega i el 

transport de tota la gamma de productes que manufactura i comercialitza La Seda de Barcelona, S.A., integrada per una sèrie de béns 

materials que confi guren una unitat d’explotació autònoma amb un import que puja a 2,74 milions d’euros (vegeu Nota 9.2.).

• Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. Les participacions adquirides es corresponen amb la valoració efectuada de l’aportació 

al patrimoni de la societat de la branca d’activitat que consisteix en la fabricació i comercialització de glicol i etoxidats, integrada per una 

sèrie de béns, drets i obligacions que constitueixen una unitat econòmica autònoma i l’import de la qual puja a 30,74 milions d’euros 

(vegeu Nota 9.2.).

• Fibras Europeas de Poliéster S.L. Les participacions adquirides es corresponen amb la valoració efectuada de l’aportació al patrimoni 

de la societat de la branca d’activitat que consisteix en la fabricació de fi bres de polièster de la planta del Prat de Llobregat, integrada 

per una sèrie de béns, drets i obligacions que constitueixen una unitat econòmica autònoma i l’import de la qual puja a 2,28 milions 

d’euros (vegeu notes 3 i 9.5).

Les minusvàlues entre el cost i el valor de mercat si corresponen a participacions que cotitzen en un mercat organitzat o, en el seu defecte, 

entre el cost i el valor raonable al tancament de l’exercici que es desprèn de l’últim balanç aprovat en junta general i/o formulat per l’òrgan 

d’administració corresponent a cadascuna de les participacions no cotitzades, es registren, en cas de ser necessàries, en el compte de 

“Provisions” de l’epígraf “Immobilitzacions fi nanceres” i “Inversions fi nanceres temporals” del balanç de situació adjunt.

En aquest sentit, i com a excepció al criteri anteriorment exposat, la societat, en relació amb la seva participació en Artenius Portugal, 

Industria de Polimeros, S.A., Artenius Italia, S.p.A, Simpe, S.p.A, Artenius Hellas Holding, S.A. i Petrolest, S.L., ha optat per no proveir 

la diferència entre els corresponents valors teoricocomptables de dites participacions (vegeu Nota 9.4) i els seus preus d’adquisició respec-

tius basant-se en l’existència d’expectatives raonables de consecució de benefi cis futurs que asseguren la recuperació de la inversió en les 

cinc primeres i l’estalvi de costos que suposa per al grup el fet que Petrolest, S.L., dugui a terme amb caràcter d’exclusivitat el servei de 

transport de tota la seva gamma de productes. En els casos esmentats, els resultats pressupostats i contrastats en la data de formulació 

d’aquests comptes anuals justifi quen aquesta decisió.

Els crèdits no comercials, tant a curt termini com a llarg termini, a empreses del grup i altres crèdits es registren per l’import lliurat. La 

diferència amb el valor nominal es considera com un ingrés per interessos en l’exercici en què es meriten, seguint un criteri fi nancer.

Els dipòsits i les fi ances constituïts, tant a curt termini com a llarg termini, fi guren registrats pels imports efectivament desemborsats.

Les imposicions a curt termini es refl ecteixen pel seu valor nominal.

En aquest sentit, tal com s’indica a la Nota 9.2, la societat participa de manera majoritària o amb participacions superiors al 20% en el 

capital social de determinades societats.

Els comptes anuals adjunts no refl ecteixen l’efecte que es produiria en els estats fi nancers corresponents si es procedís a incorporar-hi les 

participacions indicades, en aplicació de les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats:

La Societat ha elaborat també els seus comptes anuals i l’informe de gestió consolidats de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2006.
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(Milers d’Euros)

31.12.2006

Total actiu  1.460.974

Patrimoni net 690.658

- Societat dominant 676.291

- Accionistes minoritaris 14.367 

Xifra neta de negocis 644.564

Resultats de l’exercici  2.743

- Societat dominant 2.741

- Accionistes minoritaris 2

i) Administracions públiques a llarg termini. 

Sota aquest epígraf apareixen registrats els conceptes següents:

• Pel que fa a l’Actiu, el crèdit fi scal per compensació de bases imposables negatives que la societat preveu recuperar en els pròxims 

exercicis, així com les deduccions i les bonifi cacions fi scals pendents d’aplicació. En aquest sentit, i per aquests conceptes, a curt 

termini apareix registrat un import que puja a 2,30 milions d’euros.

• En relació amb el Passiu, l’impost diferit intragrup.

Amb motiu de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de 2006, per la qual es modifi ca el tipus impositiu de l’impost sobre societats, la societat 

ha procedit a ajustar els crèdits fi scals, els impostos anticipats i els impostos diferits per un import net de 2,28 milions d’euros.

j) Despeses que s’han de distribuir en diversos exercicis. 

Correspon, sobretot, a les despeses per interessos diferits de l’ajornament de deutes, que s’imputen a resultats d’acord amb un criteri 

fi nancer en el seu període de durada, i que s’han traspassat a resultats durant l’exercici un import de 8,01 milions d’euros.

k) Existències.

Primeres matèries i altres aprovisionaments. Es valoren al preu d’adquisició d’acord amb el mètode del preu mitjà ponderat. Com a excepció 

al criteri anterior, les primeres matèries bàsiques derivades del petroli es valoren a l’últim preu pactat amb els proveïdors, el qual no difereix 

de manera signifi cativa del que s’obtindria d’una valoració pel mètode del preu mitjà ponderat. A l’import obtingut s’hi dedueix la correcció 

valorativa per pèrdues reversibles. L’estimació d’aquestes pèrdues es duu a terme al tancament de l’exercici quan el valor de mercat de les 

primeres matèries i altres aprovisionaments és inferior al seu preu d’adquisició.

Productes en curs, semiacabats i acabats. Es valoren per mitjà d’escandall de cost per article i procés que, per a aquesta fi nalitat, estableix 

la societat.

El cost de producció defi nit per l’escandall es determina afegint al cost d’adquisició de les primeres matèries i altres matèries consumibles 

els costos directament imputables al producte, així com la part que correspon dels costos que s’hi imputen indirectament en la mesura 

que aquests costos corresponen al procés de fabricació del període corresponent.

La valoració dels productes obsolets, defectuosos o de moviment lent s’ha reduït al seu possible valor de realització.

l) Deutors i creditors per operacions de trànsit. 

Els saldos deutors i creditors originats per les operacions de trànsit de l’empresa, tant a curt termini com a llarg termini, es registren pel seu 

valor nominal. Els interessos inclosos en el valor d’aquestes transaccions amb venciment superior a un exercici econòmic es difereixen i 

periodifi quen, i s’imputen a resultats segons criteris fi nancers.

Les magnituds principals dels comptes consolidats de La Seda de Barcelona, S.A., de l’exercici 2006, elaborats d’acord amb el que 

estableix la disposició fi nal onzena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, aplicant-hi les Normes Internacionals d’Informació Financera 

aprovades pels Reglaments de la Comissió Europea, són les següents:
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ll) Deudas no comerciales. 

Deutes no comercials. Els deutes no comercials, tant a curt termini com a llarg termini, es registren per l’import rebut. La diferència amb 

el valor nominal, si escau, es considera una despesa per interessos durant l’exercici en què es meriten, seguint un criteri fi nancer. 

m) Provisió per insolvències. 

La provisió per insolvències està dotada amb càrrec als resultats de l’exercici, i per la totalitat del saldo pendent, quan hi concorren les 

circumstàncies següents:

• Clients amb uns saldos que manifesten una antiguitat superior a 6 mesos.

• Clients declarats en situació concursal.

• Clients processats per delicte d’alçament de béns.

• Clients amb uns saldos que han estat reclamats judicialment, amb objecte de litigi judicial o procediment arbitral.

n) Accions pròpies. 

Hi fi guren valorades pel seu preu d’adquisició; i es registra sota l’epígraf “Fons propis” la reserva indisponible corresponent per import idèn-

tic, d’acord amb l’article 79.3 del text refós de la Llei de Societats Anònimes (vegeu notes 14, 15 i 18).

Al tancament de l’exercici, si el preu d’adquisició d’aquests títols és inferior al menor del valor de cotització del darrer dia de l’exercici o 

del valor de cotització mitjana del darrer trimestre o del valor teòric de les accions, en aplicació del principi de prudència es dotarà la pro-

visió corresponent. Quan el valor teòric és el menor, l’import de la provisió es pot descompondre en els defi nits com a “efecte de mercat” 

i “efecte derivat de la possible reducció de capital”, en què la contrapartida és el compte de pèrdues i guanys, i el compte de reserves, 

respectivament.

L’adquisició d’accions pròpies va ser autoritzada per la Junta General d’Accionistes celebrada el 12 de juny de 2006 i per una durada màxi-

ma de divuit mesos.

ñ) Compromisos amb el personal. 

En l’exercici 1998, la societat, en aplicació del conveni col·lectiu signat amb els seus treballadors, va constituir un fons de pensions extern 

que consisteix en la suma del 2,20% de cada salari anual brut de tots i cadascun dels partícips. Aquesta aportació inicial va començar 

l’any 1998.

Alhora, la societat, a l’empara de la Llei 30/1995 i el Reial decret 1588/1999, amb data 23 d’octubre de 2000, va procedir a l’externalització 

dels seus compromisos amb els treballadors passius mitjançant la modalitat de contractació de pòlisses d’assegurances amb l’entitat 

Norton Life, M.P.S.

o) Subvencions.

Als efectes de registrar comptablement les subvencions rebudes, la societat aplica els criteris següents:

1. Subvencions d’explotació. Es registren comptablement com “Altres ingressos d’explotació” en el moment que se’n notifi ca la concessió.

2. Subvencions associades a drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. 

Les subvencions de caràcter no reintegrable associades a drets d’emissió, adquirits a títol gratuït o per un valor substancialment inferior al seu 

valor venal, es comptabilitzen com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis”, i es registren, com a ingressos extraordinaris, a mesura que 

s’imputin a resultats les despeses derivades de les emissions de gasos relacionades amb els drets d’emissió subvencionats.

Les depreciacions que puguin afectar els drets d’emissió produiran la imputació a resultats de la subvenció corresponent proporcionalment a 

aquestes, que es consideraran, en tot cas, de naturalesa irreversible en la part en què aquests drets hagin estat fi nançats gratuïtament.
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p) Provisions per a riscos i despeses. 

Provisió per drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. Les obligacions existents el 31 de desembre de 2006 són les sorgides com a 

conseqüència de la despesa associada al consum de les emissions reals de gasos d’efecte d’hivernacle, en relació amb les drets d’emissió 

transferits a la societat. Es registren en el balanç de situació com a provisions per la millor estimació possible del desemborsament que 

s’ha de realitzar per cancel·lar dita obligació.

q) Obligacions convertibles. 

Les obligacions convertibles fi guren en el passiu a llarg termini del balanç per l’import que s’ha de lliurar d’acord amb el valor nominal dels 

títols emesos. Els interessos es reconeixen en el passiu circulant, a mesura que es van meritant.

Les despeses d’emissió dels títols s’amortitzen durant el període en què les obligacions es mantinguin en circulació, en proporció al 

seu venciment.

r) Deutes amb entitats de crèdit. 

Els deutes amb entitats de crèdit per préstecs i crèdits rebuts fi guren comptabilitzats pel seu valor de reemborsament. Els interessos 

fi nancers meritats i pendents de pagament al tancament de l’exercici fi guren per separat en l’epígraf “Deutes per interessos” del balanç 

de situació adjunt.

s) Ingressos i despeses. 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del corrent real de béns i serveis que representen, i amb independència del moment en 

què es produeixi el corrent monetari o fi nancer que se’n derivi.

Això no obstant, seguint el principi de prudència, la societat únicament comptabilitza els benefi cis realitzats a la data del tancament de 

l’exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, tot i ser eventuals, es comptabilitzen així que són coneguts.

Les vendes de béns i ingressos per serveis prestats es registren sense incloure-hi els imports corresponents als impostos que graven 

aquestes operacions, i es dedueixen com a menor import de l’operació tots els descomptes, inclosos o no en factura, que no obeeixen a 

pagament immediat. Aquests últims es consideren despeses fi nanceres.

Els imports dels impostos que recaiguin sobre les compres de mercaderies i altres béns per a la seva revenda posterior, excloent-ne 

l’impost sobre el Valor Afegit (IVA), es registren com a major valor dels béns o serveis adquirits.

Els descomptes posteriors a l’emissió o recepció, si escau, de la factura originats per defectes de qualitat, incompliment de terminis de 

lliurament o altres causes anàlogues, així com els descomptes per volum, es registren de manera diferenciada dels imports de les vendes 

o compres de béns i dels ingressos o les despeses per serveis, respectivament.

t) Transaccions en moneda diferent de l’euro.

La conversió de les operacions efectuades en moneda diferent de l’euro i els seus saldos corresponents es duu a terme aplicant-hi els 

criteris següents: 

1. Immobilitzacions materials i immaterials. La conversió en euros es realitza tot aplicant al preu d’adquisició o cost de producció el tipus 

de canvi vigent en la data de la incorporació dels béns al patrimoni de la societat.

2. Crèdits i dèbits. La conversió dels crèdits i dèbits en moneda diferent de l’euro s’efectua tot aplicant el tipus de canvi vigent en la data 

de l’operació, i es traspassen al compte de pèrdues i guanys les diferències de canvi que es produeixen en el moment del cobrament o 

pagament corresponent. Al tancament de l’exercici, es va determinar la valoració dels saldos deutors i creditors en moneda diferent de 

l’euro al tipus de canvi vigent el 31 de desembre de 2006, i es van imputar a resultats les diferències obtingudes. Amb aquesta fi nalitat, 

l’import registrat per diferències positives no ha estat signifi catiu el 31 de desembre de 2006.

u) Impost sobre societats. 

Per a la comptabilització de l’impost sobre societats, s’han considerat les diferències que hi pogués haver entre el resultat comptable i el 

resultat fi scal, entès aquest com la base imposable de l’impost, així com les bonifi cacions i les deduccions a la quota de l’impost que són



16

considerades com un import menor de la quota que s’ha de pagar per l’impost sobre societats de l’exercici en què s’obté aquell benefi ci, 

sempre que la base imposable de l’impost resulti positiva.

v) Transaccions amb societats del grup.

Les transaccions entre societats del grup es van dur a terme en les mateixes condicions que les aplicades amb tercers no vinculats accio-

narialment amb la societat.

w) Classifi cació dels saldos entre curt termini i llarg termini. 

En el balanç de situació adjunt es consideren com a operacions a llarg termini aquelles que tenen un període de venciment, el 31 de 

desembre de 2006, superior a dotze mesos.

x) Instruments de cobertura de risc.

Durant l’exercici 2006 la societat ha formalitzat contractes de permuta fi nancera (swaps), com a instruments de cobertura del risc en la 

variació del tipus d’interès dels seus deutes fi nancers referenciats a tipus d’interès variable. En tractar-se d’operacions de cobertura sense 

caràcter especulatiu, els resultats que s’hi produeixen es registren en el moment de la liquidació de les operacions.

Al tancament de l’exercici 2006 s’ha vist mitigat el possible risc fi nancer, com a conseqüència de l’augment dels tipus d’interès en el 

mercat interbancari. 

y) Medi ambient

Els costos incorreguts en l’adquisició de sistemes, equips, instal·lacions i altres béns l’objecte dels quals és l’eliminació, la limitació o el 

control dels impactes possibles que el desenvolupament normal de l’activitat de la societat pugui ocasionar en el medi ambient es consid-

eren inversions en immobilitzat.

Les despeses relacionades amb el medi ambient, diferents de les realitzades per a l’adquisició dels elements d’immobilitzat, es consideren 

despeses de l’exercici en què es produeixin.

Nota 6. Despeses d’establiment

Anàlisi del moviment durant l’exercici. El moviment registrat durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006 ha estat el següent:

(Milers d’ Euros)

Moviments del exercici 2006

Saldo el
31.12.2005

Traspassos
Saldo el

31.12.2006Addicions Dotació D (H)

Despeses de construcció 3 - (3) - - - 

Despeses de primer establiment 798 - (295) - - 503 

Despeses ampliació de capital 4.580 25.503 (3.490) - - 26.593 

5.381 25.503 (3.788) - - 27.096 

El càrrec a resultats del període en concepte de dotació a l’amortització de despeses d’establiment ha pujat a 3,79 milions d’euros.
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(Milers d’Euros)

Moviments de l’exercici 2006 Saldo el 31.12.2006

Saldo el
31.12.2005

Escissió branca
 d’activitat (*)

Traspassos Amortització

Addicions Retirades D (H) Cost Acumulada Valor Net

Despeses de recerca i 
desenvolupament 3.349 (1.580) 30 (820) - - 979 (232) 747 

Concessions, patents, 
llicències, marques i 
similars 85 - 45.000 - - - 45.085 (819) 44.266 

Aplicacions
informàtiques 8.258 - 2.297 - - - 10.555 (4.662) 5.893 

Drets d’emissió 
de gasos d’efecte 
d’hivernacle - - 4.070 (1.759) - - 2.311 - 2.311 

Drets sobre béns en 
règim d’arrendament 
fi nancer 4.773 - - - - - 4.773 (420) 4.353 

16.465 (1.580) 51.397 (2.579) - - 63.703 (6.133) 57.570 

(Milers d’Euros)

Moviments de l’exercici 2006

Saldo el
31.12.2005

Escissió branca
 d’activitat (*)

Traspassos
Saldo el

31.12.2006Addicions Retirades D (H)

Amortització acumulada

Despeses de recerca i 
desenvolupament (1.070) 758 (462) 542 - - (232)

Amortització acumulada

Concessions, patents, 
llicències, marques
i similars (66) - (753) - - - (819)

Amortització acumulada

Amortització informàtica (3.143) - (1.519) - - - (4.662)

Amortització acumulada

Drets sobre béns 
en règim d’arrendament 
fi nancer (155) - (265) - - - (420)

(4.434) 758 (2.999) 542 - - (6.133)

Nota 7. Immobilitzacions immaterials

Anàlisi del moviment durant l’exercici.  El moviment registrat durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006 ha estat el següent:

Durant l’exercici 2006 la societat ha adquirit a Advansa BV marques, patents i drets de llicenciament per un import de 45 milions 

d’euros. La venda de l’ús dels drets de llicenciament ha generat uns ingressos, el 31 de desembre de 2006, de 36,44 milions d’euros 

(vegeu Nota 29).

El càrrec a resultats del període en concepte de dotació a l’amortització de l’immobilitzat immaterial ha pujat a 3 milions d’euros.

*: Vegeu Nota 3
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7.1. Drets sobre béns en règim d’arrendament fi nancer. D’acord amb el criteri exposat a la Nota 5.f), la societat ha registrat pel seu 

valor net comptable el bé objecte de l’operació de lísing al venedor formalitzada durant l’exercici 2005. Aquesta operació ha consistit en 

l’obtenció de fi nançament per mitjà de la venda a entitats fi nanceres d’una planta per a la postcondensació de grànuls d’ampolles, per un 

import de 5,29 milions d’euros.

En la data de venciment del contracte, el 10 de juny de 2009, la societat pot exercitar l’opció de compra per import de 0,12 mi-

lions d’euros.

(Milers d’Euros)

Data contracte
Valor net

comptable
Valor (*)
alienació

Despeses(**)
fi nanceresELEMENT Inici Venciment Total

Planta postcondensació de
grànuls 10-06-05 10-06-09 4.773 5.292 489 5.781

4.773 5.292 489 5.781

(*)    Inclou valor residual   
(**)  Despeses fi nanceres segons contracte d’arrendament fi nancer original

Els venciments del deute a llarg termini es distribueixen d’aquesta manera:

(Milers d’Euros)

2008 2009 Totals

1.416 708 2.124

7.2. Béns totalment amortitzats. L’import dels béns totalment amortitzats el 31 de desembre de 2006 puja a 0,46 milions d’euros i el seu 

detall és el següent:

(Milers d’Euros)

Despeses de recerca i desenvolupament 50

Concessions, patents, marques i similars 63 

Aplicacions informàtiques 344

457

(Milers d’Euros)

Pendent de venciment
el  31.12.2006

Quotes abonades
exercici 2006

Quotes abonades en
exercicis anteriors

ELEMENT
Despeses
fi nanceres

Curt 
termini

Llarg 
termini Capital Interessos Total Capital Interessos Total

Planta postcondensació de 
grànuls 198 1.416 2.124 1.236 180 1.416 715 111 826

198 1.416 2.124 1.236 180 1.416 715 111 826
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Nota 8. Béns totalment amortitzats. 

8.1. Segons el que s’indica a la Nota 5.g), la societat ha procedit a l’actualització dels valors del seu immobilitzat material a l’empara del 

Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny.

Els comptes afectats per l’actualització emparada en el Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, i el seu efecte el 31 de desembre de 2006 

es mostren a continuació:

(Milers d’Euros)

Increment
Amortizació
Acumulada Efecte Net

Construccions 2.810 (1.153) 1.657

Instal·lacions tècniques i maquinària 3.598 (3.425) 173

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 19 (19) -

Altre immobilitzat 17 (17) -

6.444 (4.614) 1.830

L’efecte de l’actualització sobre les amortitzacions del període va pujar a 0,29 milions d’euros. Per a l’exercici 2007, aquest efecte s’ha 

estimat en 0,16 milions d’euros. 

Anàlisi del moviment durant l’exercici. La seva composició i evolució durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006 han estat 

les següents: 

(Milers d’Euros)

Moviments de l’exercici 2006 Saldo el  31.12.2006

Saldo el
31.12.2005

Escissió branca
d’activitat (*)

Traspassos
Amortizació
AcumuladaAddicions Retirades D (H) Cost Valor Net

Terrenys i
construccions 51.434 (15.364) - (7.500) 2.879 - 31.449 (10.196) 21.253 

Instal·lacions 
tècniques
i maquinària

202.631 (44.293) - (5.852) 4.076 - 156.562 (99.544) 57.018 

Altres 
instal·lacions, 
utillatge i
mobiliari

1.222 (39) - - 2 - 1.185 (1.022) 163 

Avançaments 
i immobilitzats 
materials
en curs

5.350 (50) 2.992 - - (7.616) 676 - 676 

Altre immobilitzat 5.158 (29) - - 659 - 5.788 (3.818) 1.970 

265.795 (59.775) 2.992 (13.352) 7.616 (7.616) 195.660 (114.580) 81.080 
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(Milers d’Euros)

Moviments de l’exercici 2006

Saldo el
31.12.2005

Escissió branca
d’activitat (*)

Traspassos Saldo el

Addicions Retirades D (H) 31.12.2006

Amortització
acumulada
Construccions (14.486) 2.910 (668) 2.048 - - (10.196)

Amortització 
acumulada
Instal·lacions 
técniques 
i maquinària (133.388) 37.896 (6.691) 2.639 - - (99.544)

Amortizació 
acumulada
Altres Instal·lacions
utillatge
i mobiliari (1.021) 21 (22) - - - (1.022)

Amortizació 
acumulada
Altre immobilitzat (3.686) 29 (161) - - - (3.818)

(152.581) 40.856 (7.542) 4.687 - - (114.580)

El càrrec a resultats del període en concepte d’amortització de l’immobilitzat material ha pujat a 7,54 milions d’euros. 

*: Vegeu Nota 3

8.2. Béns totalment amortitzats. L’import dels béns totalment amortitzats el 31 de desembre de 2006 puja a 54,75 milions d’euros i el 

seu detall és el següent:

(Milers d’Euros)

Construccions 874

Instalacions tècniques i maquinària 49.903 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 800

Altre immobilitzat 3.169

54.746
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Nota 9. Inversions fi nanceres 

9.1. Anàlisi del moviment durant l’exercici. La seva composició i evolució durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006 han estat 

les següents: 

(Milers d’Euros)

Moviments de l’exercici 2006

Saldo el
31.12.2005

Escissió branca 
d’activitat (*)

Traspassos
Saldo el

31.12.2006Addicions Disminucions D (H)

Llarg termini

Participacions
en empreses del grup
i associades 59.304 7.200 392.188 (27.412) - (2.282) 428.998 

Crèdits a empreses
del grup - - 187.878 - - - 187.878 

Cartera de valors a
llarg termini 170 - - (2) 2.282 - 2.450 

Altres crèdits 139 - 89.045 (2.673) - - 86.511 

Administracions públiques
a llarg termini 23.775 - 3.091 (5.367) - - 21.499 

Dipòsits i fi ances
constituïts a llarg termini

273 - - (238) - - 35 

83.661 7.200 672.202 (35.692) 2.282 (2.282) 727.371 

Curt termini

Crèdits a empreses
del grup 331 - 4.560 (682) - - 4.209 

Cartera de valors
a curt termini 29.872 - 354.631 (356.332) - - 28.171 

Altres crèdits 715 - - (400) - - 315 

Dipòsits i fi ances
constituïts a curt termini 8.007 - 10 (8.009) - - 8 

Provisions (10) - - - - - (10)

38.915 - 359.201 (365.423) - - 32.693 

*: Vegeu Nota 3
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Llarg termini 

9.2. Participacions en empreses del grup i associades. La composició d’aquest epígraf, amb data de tancament de l’exercici, era la següent: 

Societats del grup (Milers d’Euross) Participació Directa

Artenius Holding, B.V. 210.430 100,00%

Artenius Italia, S.p.A 58.704 100,00%

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat 

MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 84.520 100,00%

Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. 22.014 100,00%

Artenius Romania, SRL 5.440 100,00%

Artenius Hellas Holding, S.A. 4.000 100,00%

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 30.742 100,00%

SLIR, S.L.U 3.325 100,00%

Artenius Sines, S.A. 50 100,00%

ANERIQA, A.I.E.(*) - 10,00%

419.225

Societats associades

Simpe, S.p.A. (**) 7.030 19,09%

Petrolest, S.L. 2.743 49,00%

9.773

428.998

(*) Addicionalment, a través d’Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U., es posseeix un 90%.

(**) Dins de l’operació de compra es va adquirir el compromís de subscriure la majoria del capital social durant l’exercici 2007. 
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9.3. Inversions afectes a garantia. En la data de formulació d’aquests comptes anuals es troben pignorades el 100% de las acciones 

d’Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U, Artenius Italia, S.p.A, Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A., Artenius Holding 

B.V., Artenius UK, Limited i Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi a favor d’una entitat 

fi nancera atorgant del préstec indicat a la Nota 21.

 

9.4 La informació més rellevant amb relació a l’epígraf anterior és la següent:

% Participació de
 La Seda de

Barcelona, S.A. 

 
Societat Domicili social

Directa i
Indirecta

Resultat

Activitat 
principal Directa Capital social Reserves Últim exercici Extraordinari

Grup

Industrias Químicas
Asociadas LSB, S.L.
(Societat Unipersonal) (*)
Pg. de Gràcia, 85
08008-Barcelona (1)

  

100% 100% 30.742 4.368 (175) 367 

ANERIQA, A.I.E.
Ctra. Nacional 340, Km.1157
Polígon Industrial La Canonja 
(Tarragona) (2) 10% 100% 1 - - -

SLIR, S.L.
(Societat Unipersonal)
Carretera de Carcastillo a Figarol 
Carcastillo (Navarra) (3) 100% 100% 2.404 749 139 -

Artenius Holding B.V. (*)
Kruisweg 829, 2132 NG
Hoofdorp (Països Baixos) (4) 100% 100% 18 443.514 - -

Artenius Italia, S.p.A.
Via Montereale 10/A
Pordenone (Itàlia) (5) 100% 100% 12.750 4.953 (7.347) -

Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalat 
MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi
Tarsus 10th
01322 Adana (Turquía) (6) 100% 100% 117.413 2.219 (11.518) -

Artenius Portugal, Industria 
de Polimeros, S.A.
Quinta de Sao Vicente, Estrada 
Nacional 246
Ribeira de Nisa, Portalegre 
(Portugal) (7) 100% 100% 10.000 5.040 (4.875) -

Artenius Romania, SRL
Bdul. Basarabiei 256, Anexa 
Tehnico-Sociala, etaj 1, sector 3
Bucuresti (Romanía) (8) 100% 100% 5.995 (165) (329) -
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Societat Domicili social
Activitat
principall

Valor net 
comptable

Valor segons 
llibres

participació 
capital

Dividends 
rebuts 

en l’exercici
Cotització
en Borsa

Exclusió del 
perímetre de 
consolidació

Grup

Industrias Químicas
Asociadas LSB, S.L.
(Societat Unipersonal) (*)
Pg. de Gràcia, 85
08008-Barcelona (1) 34.935 30.742 - NO NO

ANERIQA, A.I.E.
Ctra. Nacional 340, Km.1157
Polígon Industrial La Canonja 
(Tarragona) (2) 1 - - NO NO

SLIR, S.L.
(Societat Unipersonal)
Carretera de Carcastillo a Figarol 
Carcastillo (Navarra) (3) 3.292 3.325 - NO NO

Artenius Holding B.V. (*)
Kruisweg 829, 2132 NG
Hoofdorp (Països Baixos)) (4) 443.532 210.430 - NO NO

Artenius Italia, S.p.A.
Via Montereale 10/A
Pordenone (Itàlia) (5) 10.356 58.704 - NO NO

Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalat
MalzemeleriSanayi Anonim 
Sirketi
Tarsus 10th
01322 Adana (Turquía (6) 108.114 84.520 - NO NO

Artenius Portugal, Industria 
de Polimeros, S.A.
Quinta de Sao Vicente, Estrada 
Nacional 246
Ribeira de Nisa, Portalegre 
(Portugal) (7) 10.165 22.014 - NO NO

Artenius Romania, SRL
Bdul. Basarabiei 256, Anexa 
Tehnico-Sociala, etaj 1, sector 3
Bucuresti (Rumanía) (8) 5.502 5.440 - NO NO

(1) La realització de qualsevol activitat industrial o comercial relacionada amb la 
indústria química.

(2) Planta de cogeneració elèctrica.

(3) Reciclatge de residus agropecuaris i venda d’adobs orgànics.

(4) Realització de recerques químiques; participació, fi nançament i adreça d’altres 
companyies o empreses; proporcionar garanties a les companyies del grup.

(5) Producció i distribució de polímers, productes químics, materials plàstics 
i similars.

(6) Comercialització, exportació i importació, i màrqueting de productes químics, 
materials d’envasament PET i primeres matèries.

(7) Producció i comercialització de polímers, i altres  subproductes.

(8) Producció i venda al major de productes derivats del plàstic.

(9) Tinença de valors.

(10) Producció i comercialització d’àcid tereftàlic purifi cat i similars.

(11) Transport especialitzat de productes químics i similars.

(12) Producció de polímers de polièster.

(*) Societats capçaleres de subgrups de consolidació
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Societat Domicili social
Activitat
principall

Valor net 
comptable

Valor segons 
llibres

participació 
capital

Dividends 
rebuts 

en l’exercici
Cotització
en Borsa

Exclusió del 
perímetre de 
consolidació

Grup

Artenius Hellas Holding, S.A. (*)
Meandron, 15
Atenas (Grècia) (9) 7 4.000 - NO NO

Artenius Sines, S.A.
Quinta de Sao Vicente,
Estrada Nacional 246
Ribeira de Nisa, Portalegre 
(Portugal) (10) 108.114 50 - NO NO

724.018 419.225 

Associades

Petrolest, S.L.
Raset, 7  2º 3ª
08021 - Barcelona (11) 1.692 2.743 - NO NO

Simpe, S.p.A.
C/ Pagliarone
Acerra (NA) (Itàlia) (12) 5.814 7.030 - NO NO

7.506 9.773 

731.524 428.998 

% Participació de
 La Seda de

Barcelona, S.A. 

Resultat

Societat Domicili social
Activitat 
principal Directa

Directa i
Indirecta Capital social Reserves Últim ejércici Extraordinari

Grup

Artenius Hellas Holding, S.A. (*)
Meandron, 15
Atenas (Grècia) (9) 100% 100% 60 - (53) -

Artenius Sines, S.A.
Quinta de Sao Vicente, Estrada 
Nacional 246
Ribeira de Nisa, Portalegre 
(Portugal) (10) 100% 100% 117.413 2.219 (11.518) -

Associades

Petrolest, S.L.
Raset, 7  2º 3ª
08021 - Barcelona (11) 49% 49% 118 3.241 94 1 

Simpe, S.p.A.
C/ Pagliarone
Acerra (NA) (Itàlia) (12) 19% 19% 36.670 - (6.070) -
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9.5. Cartera de valors. En aquest epígraf, la societat ha registrat les participacions que té de Fibras Europeas de Poliéster, SL, per import 

de 2,28 milions d’euros (vegeu Nota.3). 

9.6. Altres crèdits. La composició d’aquest epígraf, amb data de tancament de l’exercici, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Fibracat Europa, S.L.U. 70.082

Deutors per venda de terrenys 16.311 

Altres 118

86.511

Fibracat Europa, S.L.U. Correspon als préstecs formalitzats, per import total de 69,6 milions d’euros, amb Fibracat Europa, S.L.U., com 

a conseqüència de l’assumpció, per part de La Seda de Barcelona, S.A., del deute no traspassat relacionat amb la unitat de negoci de 

fi bra aportada per aquesta (vegeu Nota 3). 

A la data de tancament de l’exercici, l’import de les despeses fi nanceres meritades i no vençudes puja a 0,48 milions d’euros. 

Aquest préstec i els seus interessos corresponents estan garantits amb garantia immobiliària dels terrenys en els quals hi ha ubicades les 

instal·lacions de Fibracat Europa, S.L.U. 

Deutors per venda de terrenys: Correspon a l’import pendent de cobrament per la venda realitzada durant l’exercici 2006 d’una fi nca 

propietat de La Seda de Barcelona, S.A., situada al Prat de Llobregat, tal com consta en el Registre de la Propietat d’aquesta població, 

tom 1.295, llibre 655, foli 137, fi nca núm. 35.250, inscripció quarta. 

9.7. Administracions públiques a llarg termini. Sota aquest epígraf apareixen registrats els crèdits fi scals per impost sobre societats que cal 

compensar amb futures bases imposables, així com impostos anticipats derivats de les deduccions fi scals pendents d’aplicació. 

Anàlisi del moviment durant l’exercici. Els moviments registrats durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006 són els següents: 

(Milers d’Euros)

Crèdit fi scal per pèrdues 
que cal compensar

Deduccions
pendents aplicació Total

Saldo el 31.12.2005 23.065 710 23.775

Ajust tipus impositiu crèdit fi scal aplicació Llei 35/2006 (2.363) - (2.363)

Activació bases imposables negatives d’exercicis anteriors (vegeu Nota 23) 7.639 - 7.639

Traspàs a curt termini (2.184) - (2.184)

Activació bases imposables negatives declarades (72) (16) (88)

Crèdit fi scal que cal compensar aplicat en l’exercici (5.280) - (5.280)

Saldo el 31.12.2006 20.805 694 21.499
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Curt termini

9.8. Crèdits a empreses del grup. Correspon en la seva totalitat als interessos meritats pendents de cobrament dels préstecs a empreses 

del grup detallades a la Nota 12.

9.9. Cartera de valors a curt termini. Es desglossa d’aquesta manera:

(Milers d’Euros)

Valors amb cotització ofi cial 172

Fons d’inversió (FIM) 4.399

Lletres del Tresor 2.200

Imposicions a curt termini 21.400

28.171

Les inversions fi nanceres que formen el saldo a la data de tancament de l’exercici proporcionen una rendibilitat mitjana anual d’un 2,20%.

Nota 10. Despeses que cal distribuir en diversos exercicis

Els moviments registrats durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006 són els següents: 

(Milers d’Euros)

Saldo el 
31.12.2005

Moviments de l’exercici 2006
Saldo el 

31.12.2006Addicions Aplicacions

Despeses formalització de deutes 6.703 12.651 (7.832) 11.522

Despeses interessos diferits de lísing al venedor 378 - (180) 198

7.081 12.651 (8.012) 11.720

Nota 11. Existències

La seva composició, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Mercaderies 93

Primeres matèries i altres aprovisionaments 4.261

Recanvis 2.645

Productes semiacabatss 3.051

Productes acabats 3.183

Avançaments a proveïdors 3.213

Provisió per depreciació (191)

16.255

De conformitat amb el criteri exposat a la Nota 5 k), s’ha registrat durant l’exercici 2006 la depreciació corresponent de valor d’existències 

per import de 9,12 milions d’euros. 

No hi ha cap mena de limitació a la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions, fi ances o raons anàlogues.

No apareixen en els comptes anuals adjunts partides d’existències que fi gurin a l’actiu per una quantitat fi xa.

No hi ha compromisos ferms de compra o venda d’existències. 
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Nota 12. Empreses del grup i associades

Pel que fa als saldos a curt termini, corresponen a saldos generats com a conseqüència de les transaccions habituals entre les societats 

indicades. 

Els crèdits a empreses del grup a llarg termini s’han instrumentat com a línies de fi nançament intragrup el venciment màxim de devolució 

del qual és de 6 anys per a Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L, i de 7 anys per a la resta de societats. Els préstecs meriten un interès 

referenciat a l’euríbor més un diferencial del 2%.

La seva composició, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Curt termini  Llarg termini

Deutor Creditor Deutor Creditor

 Societats del grup

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 4.259 982 29.173 -

Artenius Italia, S.p.A 1.674 - 49.000 -

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 270 - - -

Artenius UK, Limited 2.819 1.456 50.782 -

Artenius Sines, S.A. 20.000 - - -

Artenius Hellas Holding, S.A. 10 - 13.032 -

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 3.219 6.204 45.891 -

SLIR, S.L.U. 598 - - -

ANERIQA, A.I.E. 16.114 - - -

48.963 8.642 187.878 -

Societats associades

Petrolest, S.L. 4 1.773 - -

4 1.773 - -

48.967 10.415 187.878 -

Nota 13. Deutors diversos

A la data de tancament de l’exercici, la seva composició era aquesta:

(Milers d’Euros)

Compravenda accions Fibracat Europa, SL (vegeu Nota 3) 4.921

Deutors per venda de terrenys 3.712 

Altres 195

8.828

Deutors per venda de terrenys: Correspon a l’import pendent de cobrament per la venda de dues fi nques propietat de La Seda de Barcelona, S.A., 

en virtut de l’escriptura de fusió per absorció de 31 de maig de 2005, situades al Prat de Llobregat, tal com consta en el Registre de la Propietat 

d’aquesta població, tom 1.326, llibre 686, foli 137, fi nca núm. 35.815, inscripció primera i tom 1.295, llibre 655, foli 137, fi nca núm. 35.250, ins-

cripció quarta. 
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Nota 14. Accions pròpies 

Les accions pròpies en poder de la societat a la data de tancament de l’exercici representen un percentatge immaterial sobre el capital 

social (0,31%), i es dota amb aquesta fi nalitat i pel seu preu d’adquisició la corresponent reserva indisponible (vegeu notes 15 i 18), 

d’acord amb l’article 79.3 del text refós de la Llei de societats anònimes. El nombre total d’accions pròpies posseïdes directament per la 

societat puja a 1.310.000, amb un preu mitjà d’adquisició de 2,40 euros/acció. El valor de cotització de les accions de la societat a la data 

de tancament de l’exercici va ser de 2,42 euros/acció.

De conformitat amb el criteri exposat a la Nota 5 n), s’ha registrat durant l’exercici 2006 la provisió corresponent per depreciació de 

l’autocartera, amb l’objecte d’ajustar el valor de les accions pròpies i la corresponent reserva indisponible al valor teoricocomptable de la 

societat per import d’1,01 milions d’euros, i es carregarà al compte de pèrdues i guanys la diferència entre el preu d’adquisició i el valor 

de cotització mitjana del darrer trimestre per import de 0,24 milions d’euros.

Nota 15. Moviment de fons propis 

Evolució.

La seva composició i evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2006 han estat les següents: 

(Milers d’Euros)

Moviments de l’exercici 2006

Saldo el
31.12.2005 Augment Disminució

Traspassos
Saldo el

31.12.2006(D) H

Capital subscrit 101.599 315.188 - - - 416.787 

Prima d’emissió 26.918 148.744 - - - 175.662 

Reserves: 

- Reserva legal 11.719 - - - 11 11.730 

- Reserva per a accions pròpies 223 - - (1.010) 2.922 2.135 

 

- Reserves voluntàries 22.195 - (770) (2.922) 1.106 19.609 

- Reserva per capital amortitzat 93.168 - - - - 93.168 

- Reserva per cessió  (14.432) - - - - (14.432)

- Reserva per fusió (25.962) - - - - (25.962)

Resultats negatius d’exercicis
anteriors

- - - (1.975) - (1.975)

Resultat exercici 2005 (1.868) - - - 1.868 - 

Resultat exercici 2006 - - - - - 5.343 

213.560 463.932 (770) (5.907) 5.907 682.065 
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Nota 16. Capital social 

Amb data 27 de juny de 2003, la Junta General d’Accionistes de La Seda de Barcelona, S.A., va autoritzar el Consell d’Administració de la 

companyia perquè en el termini d’un any portés a terme un augment de la xifra de capital social fi ns a un màxim de 30.050.600 euros per 

mitjà de l’emissió i posada en circulació de 10.000.000 de noves accions ordinàries de 3,005060 euros de valor nominal cadascuna. 

Amb data 1 d’abril de 2004, el Consell d’Administració, en ús de l’autorització conferida a favor seu per la Junta General d’Accionistes, va 

acordar l’ampliació de capital social defi nitiva en 27.700.643,08 euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació de 9.218.000 accions a 

la par, de 3,005060 euros de valor nominal cadascuna, que participarien en els benefi cis socials a partir de l’1 de gener de 2004. Aquesta 

ampliació va ser subscrita per mitjà d’un desemborsament dinerari d’1,63 euros per acció, que es va complementar amb 1,37506 euros 

per acció amb càrrec a les reserves de lliure disposició de la societat, i amb atribució als accionistes d’un dret de subscripció preferent en la 

proporció de deu accions noves per cada trenta-set accions antigues (10 per 37). 

Una vegada fi nalitzats sengles períodes de subscripció, 16 de juliol i 26 de juliol de 2004, es va cobrir del tot l’ampliació de capital, amb una 

xifra de capital social subscrit de 27.700.643,08 euros, dividit en 9.218.000 accions de 3,005060 euros de valor nominal cadascuna, mit-

jançant el desemborsament dinerari dels accionistes de 15.025.340,00 euros més 12.675.303,08 euros amb càrrec a les reserves de lliure 

disposició de la societat. 

Amb data 27 de juny de 2005, la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes va aprovar per unanimitat dels accionistes amb dret a 

vot presents i representats, la reducció de capital per import de 87.107.802,50 euros mitjançant la reducció del valor nominal de cadascuna 

de les accions que integren el capital social de la societat i que va quedar fi xat en 1,00 euro per acció, i amb aquesta fi nalitat es va dotar la 

corresponent reserva indisponible d’acord amb l’article 167.3 del text refós de la Llei de Societats Anònimes. 

Segons l’acord adoptat per unanimitat per la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la societat celebrada el 21 d’octubre de 2005 i 

l’acord d’execució adoptat aquell mateix dia pel Consell d’Administració, es va aprovar l’ampliació de capital de La Seda de Barcelona, S.A., 

per import de 72.693.750,00 euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de 58.155.000 noves accions ordinàries, d’1,00 euro de valor 

nominal, amb una prima d’emissió de 0,25 euros per acció, que participa en els benefi cis de la societat a partir de l’1 de gener de 2005. En 

aquesta ampliació es reconeix el dret de subscripció preferent de les noves accions en la proporció de 5 accions noves per cada 7 accions 

antigues/obligacions convertibles.

Una vegada fi nalitzat el primer període de subscripció, el 19 de novembre de 2005, es va cobrir totalment l’ampliació de capital, amb 

una xifra de capital social subscrit de 58.155.000 euros, dividit en 58.155.000 accions d’1,00 euro de valor nominal cadascuna més una 

prima d’emissió de 0,25 euros per acció per import global de 14.538.750 euros, mitjançant el desemborsament dinerari dels accionistes 

de 72.693.750 euros. 

Amb data 10 de febrer de 2006, un cop fi nalitzat el període de conversió inicial de l’emissió d’obligacions convertibles acordada el 27 

de juny de 2005 pel Consell d’Administració de la societat (vegeu Nota 20), s’ha exercitat el dret de conversió en accions de 35.847.883 

obligacions convertibles, dividit en 35.847.883 accions d’1,00 euro de valor nominal cada una més una prima d’emissió de 0,25 euros per 

acció per import global de 44.809.854. 

Amb data 12 de juny de 2006, la Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes de la societat va aprovar, per unanimitat dels accio-

nistes amb dret de vot presents i representats, autoritzar el Consell d’Administració perquè, en el termini màxim d’un any, executi una am-

pliació de capital per un import efectiu de 418.721.946,00 euros mitjançant la posada en circulació al seu valor nominal de 279.147.964 

accions, d’1 euro de valor nominal cada una, amb una prima d’emissió de 0,5 euros per acció, que participaran en els benefi cis socials a 

partir de l’1 de gener de 2006. 

Una vegada fi nalitzat el primer període de subscripció, el 3 d’agost de 2006, es va cobrir totalment l’ampliació de capital, amb una xifra de 

capital social subscrit de 279.147.964,00 euros, dividit en 279.147.964 accions d’1,00 euro de valor nominal cadascuna més una prima 

d’emissió de 0,5 euros per acció per import global de 139.573.982,00 euros, mitjançant el desemborsament dinerari dels accionistes de 

418.721.946,00 euros. 
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Amb data 10 d’agost de 2006, un cop fi nalitzat el primer període de conversió ordinari de l’emissió d’obligacions convertibles acordada el 

27 de juny de 2005 pel Consell d’Administració de la societat (vegeu Nota 20), s’ha exercitat el dret de conversió de 320.509 obligacions 

convertibles, en 192.569 accions d’1,00 euro de valor nominal cada una més una prima d’emissió d’1,08 euros per acció per import global 

de 400.543,52. 

La xifra defi nitiva de capital social després de l’ampliació de capital i de la conversió en accions de les obligacions convertibles es fi xa en 

416.787.398,00 euros, dividit en 416.787.398 accions ordinàries, totalment subscrites i desemborsades, d’1,00 euro de valor nominal 

cadascuna, que pertanyen a una mateixa i única sèrie i representades mitjançant aNotacions en compte. 

Les participacions en el capital de la societat iguals o superiors al 3%, exclosa l’autocartera (vegeu Nota 14), es corresponen amb 

el detall següent: 

Accionista % Participació

Imatosgil Investimentos SPGS, S.A. 11,01 

Liquidamar, Inversiones Financieras, S.L. 5,02

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 5,00

Caixa Capital Sociedade de Capital Risco, S.A. 4,50

Nota 17. Prima d’emissió 

En relació amb aquest import, el text refós de la Llei de Societats Anònimes en permet expressament la utilització per ampliar el capital i 
no estableix cap mena de restricció pel que fa a la seva disponibilitat. 

Nota 18. Reserves

A la data de tancament de l’exercici, la seva composició era aquesta: 

(Milers d’Euros)

Reserves restringides 

Reserva legal 11.730

Reserva per a accions pròpies (vegeu Nota 14) 2.135

Reserva per capital amortitzat 93.168

Reserva per cessió (14.432)

Reserva de fusió  (25.962)

Reserves de lliure disposició 

Reserves voluntàries 19.609

Resultats negatius d’exercicis anteriors (1.975)

84.273

Reserva legal. D’acord amb l’article 214 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, s’ha de dotar aquesta reserva amb el 10% dels 

benefi cis de l’exercici, fi ns que el fons de reserva constituït arribi al 20% del capital social desemborsat. La reserva legal es pot utilitzar per 

augmentar el capital en la part del seu saldo que sobrepassi el 10% del capital ja augmentat. Excepte per a aquesta fi nalitat i mentre no 

superi el 20% del capital social, aquesta reserva només es pot destinar a la compensació de pèrdues, sempre que no hi hagi altres reserves 

disponibles i sufi cients per a aquesta fi nalitat. 

El 31 de desembre de 2006 l’import de la reserva legal no cobria el 20% del capital social. 

Reserves per a accions pròpies. Segons el que s’indica a la Nota 14, la societat ha procedit, en aplicació de l’article 79.3 del text refós de 

la Llei de societats anònimes, a dotar la reserva indisponible corresponent al cost d’adquisició de les accions pròpies en el seu poder.  
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Reserva per capital amortitzat. D’acord amb l’article 167.3 del text refós de la Llei de societats anònimes, la societat va procedir a dotar 

una reserva pel valor nominal de les accions pròpies amortitzades el 1996 (6,06 milions d’euros) i que van ser adquirides per la societat 

en aquell exercici a títol gratuït.

Durant l’exercici 2005 i com a conseqüència de la reducció de capital aprovada per la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes 

de data 27 de juny de 2005 (vegeu Nota 16), la societat, d’acord amb l’article esmentat en el paràgraf anterior, va dotar una reserva per 

import de 87,11 milions d’euros com a conseqüència de la reducció del valor nominal de cadascuna de les accions que integren el capital 

social de la societat i que ha quedat fi xat en 1,00 euro l’acció. 

La reserva dotada només pot ser disposada amb els mateixos requisits que els exigits per a la reducció del capital social.   

Reserva per cessió. Com a conseqüència de l’absorció per la societat d’Hispano Química, S.A.U., i Viscoseda Barcelona, S.L.U, realit-

zada amb data 14 de desembre de 2001 (vegeu Nota 1), es va generar una reserva de cessió per la diferència entre els actius i passius 

aportats per les societats absorbides. 

Reserva de fusió. Aquest import es registra com a conseqüència del procés de fusió inscrit en el Registre Mercantil en l’exercici 2005 

(vegeu Nota 1). 

Nota 19. Provisions per a riscos i despeses 

El detall i els moviments que hi ha hagut en aquest epígraf del balanç durant l’exercici 2006 han estat els següents: 

(Milers d’Euros)

Moviments de l’exercici 2006

Altres provisions
Saldo el

31.12.2005
Dotació
2006

Aplicació
2006

Saldo el
31.12.2006

Provisió per drets d’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle - 2.585 (1.310) 1.275 

El Consell de Ministres, en la reunió del dia 21 de gener de 2005, va aprovar l’assignació individualitzada defi nitiva de drets d’emissió per 

a les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret llei 5/2005 de 27 d’agost, així com els ajustos tècnics requerits al Reial 

Decret 1866/2005, del Pla Nacional d’Assignació de drets d’emissió. 

Aquesta assignació defi nitiva permet a les empreses espanyoles, entre les quals hi ha La Seda de Barcelona, S.A., participar en el mercat 

europeu de drets d’emissió de CO2, que s’ha posat en marxa l’1 de gener de 2005, com a part de l’esforç per complir els compromisos de 

reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle establerts en el Protocol de Kyoto. 

Les dades del Pla Nacional d’Assignació 2005-2007 corresponents a la societat són les següents:

Assignació (tones de CO2)

Activitat Instalació 2005 2006 2007

Cogeneració La Seda de Barcelona, S.A. 78.717 103.397 103.397 
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Com a conseqüència del procés de fusió inscrit en el Registre Mercantil amb data 16 de juny de 2005 (vegeu Nota 1), la societat no va 

disposar de la concessió defi nitiva dels drets de l’any 2005 fi ns al 5 de setembre de 2006, data en què la Conselleria d’Indústria i Medi 

Ambient del Govern de Catalunya va resoldre l’expedient pel qual s’unifi caven per al Grup Seda les autoritzacions prèvies concedides. 

 La societat atorga als drets d’emissió el tractament comptable establert per la Resolució de 8 de febrer de 2006 de l’Institut de Compta-

bilitat i Auditoria de Comptes, que desenvolupa els aspectes comptables indicats a la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el 

règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

 

Nota 20. Emissió d’obligacions i altres valors negociables 

Amb data 27 de juny de 2005, el Consell d’Administració de la societat, en ús de l’autorització conferida per la Junta General d’Accionistes 

de la mateixa data i a l’empara de l’article 153.1 a) de la Llei de societats anònimes, acorda una emissió d’obligacions convertibles per 

import de 47.468.750,00 euros, mitjançant l’emissió de 37.975.000 obligacions convertibles a 1,25 euros de valor nominal cadascuna.  

La conversió de les obligacions emeses s’efectua, en el període inicial, a un tipus fi x d’1,25 euros, és a dir, 1,00 euro de valor nominal més 

una prima d’emissió de 0,25 euros per acció i en els períodes ordinaris de conversió, així com en els excepcionals a un tipus variable igual 

al 90% del valor mitjà de cotització de les accions ordinàries de la societat de les 65 sessions anteriors a la data d’inici de cada període 

ordinari de conversió. 

Un cop fi nalitzat el període de conversió inicial i el primer període de conversió ordinari, 10 de febrer i 10 d’agost de 2006 respectiva-

ment, s’ha exercitat el dret de conversió en accions de 35.847.883 i 320.509 obligacions convertibles a 1,25 euros de valor nominal 

cadascuna. La valoració de les accions per als períodes de conversió esmentats anteriorment va ser d’1,25 i 2,08 euros, respectivament 

(vegeu Nota 16). 

Les obligacions emeses meriten un interès nominal fi x del 5% pagador cada semestre, des de la data de desemborsament (11 d’agost de 

2005) fi ns a la data d’amortització (11 d’agost de 2010) o, si escau, de conversió en accions de la societat. D’acord amb el criteri exposat 

en la Nota 5.q), la societat registra a la partida del balanç “Interessos d’obligacions i altres valors” els interessos meritats pendents de 

liquidació, que, a la data de tancament de l’exercici, han pujat a 0,04 milions d’euros. 

En la data de formulació d’aquests comptes anuals, el Consell d’Administració de la societat ha decidit amortitzar de manera anticipada la 

totalitat de les obligacions existents el 31 de desembre de 2006, que representen el 4,75% del total de l’emissió. L’esmentada amortització 

es produiria durant el mes d’agost del 2007, coincidint amb la fi nalització del període d’interès.

Nota 21. Deutes amb entitats de crèdit 

La composició d’aquest epígraf, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

 Disposat Límit (1)

Tipus d’operació Curt termini Llarg termini Concedit Disponible

Préstecs 3.250 388.250 - -

Efectes descomptats 541 - 9.547 9.006

3.791 388.250 9.547 9.006

(1)  Correspon a operacions a curt termini. 
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L’import registrat com a préstec correspon a la concessió per part d’una entitat fi nancera com a col·locadora única d’un préstec sindicat 

per import de 405 milions d’euros, el termini màxim de venciment del qual és de 9 anys, ratifi cat contractualment el 14 de juny de 2006. 

Aquest préstec està garantit mitjançant la pignoració d’accions de societats del grup (vegeu Nota 9.3) i per fi ançament d’Industrias Quí-

micas Asociadas LSB, S.L.U. (vegeu Nota 24).

Els venciments del deute a llarg termini es distribueixen d’aquesta manera:

(Milers d’Euros)

2008 2009 2010 2011
2012

i següents Totals

Préstecs 5.200 10.400 26.059 41.068 305.523 388.250

Les operacions descrites estan majoritàriament referenciades a l’euríbor a un any més un diferencial que oscil·la entre l’1,75% i 

el 2,5%. 

A la data de tancament de l’exercici, l’import de les despeses fi nanceres meritades i no vençudes puja a 0,14 milions d’euros.

 

Nota 22. Altres creditors

22.1. Administracions públiques. La seva composició, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Deute principal
Interessos i recàrrecs de 

constrenyiment Total Deute

Curt
termini

Llarg
termini Total

Curt
termini

Llarg
termini Total

Curt
termini

Llarg
termini TotalDeute fi nançat

Impost elèctric 1.358 - 1.358 - - - 1.358 - 1.358 

- 

Impost diferit intragrup 193 478 671 - - - 193 478 671 

1.551 478 2.029 - - - 1.551 478 2.029 

Deute corrent

Impost sobre la renda
de les persones
físiques corresponent al
mes de desembre del 2006,
pagat al gener del 2007 351 - 351 - - - 351 - 351 

Seguretat Social creditora
corresponent al mes de 
desembre del 2006,pagada
al gener del 2007 231 - 231 - - - 231 - 231 

2.133 478 2.611 - - - 2.133 478 2.611 

El 31 de desembre de 2006, el saldo d’Administracions Públiques a llarg termini comprèn l’impost diferit per import de 0,48 milions d’euros 

en concepte d’operacions intragrup, i s’ha aplicat en aquest exercici 2006 un import de 0,30 milions d’euros. 
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22.2. Altres deutes. La composició d’aquest epígraf al tancament de l’exercici és la següent: 

(Milers d’Euros)

Curt termini Llarg termini

Compra participacions Grupo Advansa 20.000 -

Compra participacions Simpe, S.p.A. 6.000 -

Proveïdors d’immobilitzat 2.057 58

Personal – Remuneracions pendents de pagament 4.803 3.262

Préstec Industrias Químicas Textiles, S.A. 2.966 -

Altres 1.227 -

37.053 3.320

Els aspectes més signifi catius en relació amb aquest epígraf són els següents: 

- Personal – Remuneracions pendents de pagament. Els deutes amb el personal corresponen fonamentalment a indemnitzacions as-

sumides per la societat com a conseqüència de la cessió global d’actius i passius d’Hispano Química, S.A.U., i Viscoseda Barcelona, 

S.L.U., (vegeu Nota 1) i del procés de reestructuració dut a terme pel grup, i s’han generat entre el 2000 i el 2006. Els venciments del 

deute a llarg termini es distribueixen segons el desglossament següent: 

(Milers d’Euros)

2008 2009 2010 2011
2012

i següents Totals

1.918 1.105 67 56 116 3.262

- Préstec Industrias Químicas Textiles, S.A. Correspon al saldo resultant de la liquidació dels saldos deutors i creditors existents 

entre ambdues societats amb anterioritat a la venda de les participacions d’Industrias Químicas Textiles, S.A., per part de La Seda 

de Barcelona, S.A. 

Nota 23. Situació fi scal

En l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006, La Seda de Barcelona, S.A., i les seves societats participades directament o indirecta-

ment en un 75% com a mínim del capital (vegeu Nota 9.2), estaven acollides al Règim de Declaració Consolidada i formaven part del grup 

consolidat 236/03; La Seda de Barcelona, S.A., n’era la societat dominant.  

Les societats que constitueixen el grup afecte a l’esmentat règim tributari són:

 

- La Seda de Barcelona, S.A., (que inclou Catalana de Polímers, S.A.U, KD-IQA, S.L.U, Celtibérica de Finanzas, S.L.U, Mendilau, S.L.U., 

Proyectos Voltak, S.L.U., Iberseda, S.L.U., absorbides mitjançant fusió aprovada per la Junta General Extraordinària d’Accionistes de 

data 29 de desembre de 2004 i inscrita el 16 de juny de 2005 en el Registre Mercantil). 

- SLIR, S.L.U.

- Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 
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L’aplicació del Règim de Tributació Consolidada suposa que s’integrin a l’entitat dominant (La Seda de Barcelona, S.A.) els crèdits i 

dèbits individuals per l’impost sobre societats, per la qual cosa les societats han d’efectuar a La Seda de Barcelona, S.A., la liquida-

ció per aquest impost. La provisió per a l’impost sobre societats està registrada en l’epígraf “Administracions Públiques” de l’actiu 

del balanç de situació adjunt i puja a 33,7 milers d’euros, que corresponen a retencions sobre rendiments del capital mobiliari i 

pagaments a compte. Les societats dependents no incloses en aquest grup consolidat tributen de manera individual directament a 

l’Administració Tributària. 

Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’impost sobre societats 

(Milers d’Euros)

Augments Disminucions Import

Resultat comptable de l’exercici abans d’impostos 5.152

Diferències permanents:

- Despeses no deduïbles 525 - 525

- Depreciació existències 9.115 - 9.115

Diferències temporals:

- Diferència temporal UTE - (36) (36)

- Diferència temporal intragrup 594 - 594

Compensació bases imposables 

Exercicis anteriors (15.085)

Base imposable -

Resultat fi scal 265

La quota de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2006 que s’ha de pagar després de retencions i pagaments a compte s’ha calculat de la manera següent: 

(Milers d’Euros)

Base imposable 265

35% sobre base imposable 93

Retencions i pagaments a compte (23)

70

D’acord amb el criteri de comptabilització esmentat a la Nota 5.u), l’import comptabilitzat per l’impost sobre societats meritat en l’exercici 

2006 s’ha calculat fent les operacions següents: 

(Milers d’Euros)

Resultat comptable de l’exercici abans d’impostos 5.152

Diferències permanents 9.641

Resultat comptable ajustat 14.793

35% sobre resultat comptable ajustat 5.178

Deduccions a la quota individual -

Impost sobre societats meritat 5.178
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(Milers d’Euros)

Exercici origen de 
la compensació 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999

Saldo
abans de 

comprobació 
tributària 

Efecte de la 
comprobació 

tributària  

Saldo desprès 
de comproba-
ció tributària  

Aplicació 
ejercici Saldo fi nal 

Aplicació
exercici 

Addicions 
exercici 

La Seda de
Barcelona, S.A.

Saldo 
fi nal

1991 8.722 (1.380) 7.342 (7.342) - - - -

1992 42.772 - 42.772 (3.281) 39.491 (7.950) - 31.541

1993 7.162 - 7.162 - 7.162 - - 7.162

1996 13.571 (118) 13.453 (625) 12.828 - - 12.828

1997 5.341 - 5.341 - 5.341 - - 5.341

1998 - - - - - - - -

1999 - - - - - - 13.754 13.754

2000 - - - - - - - -

2001 - - - - - - - -

2002 - - - - - - - -

2003 - - - - - - - -

2004 - - - - - - - -

77.568 (1.498) 76.070 (11.248) 64.822 (7.950) 13.754 70.626

(Milers d’Euros)

Exercici origen de 
la compensació 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002

Aplicació
exercici

Addicions 
exercici 

Saldo 
fi nal

Addicions
per cessió

Aplicació
exercici 

Saldo 
fi nal

Aplicació
exercici 

Addicions 
exercici 

La Seda de
Barcelona, S.A.

Saldo 
fi nal

1991 - - - - - - - - - 

1992 (4.292) - 27.249 - (3.004) 24.245 (3.276) - 20.969 

1993 - - 7.162 - - 7.162 - - 7.162 

1996 (754) - 12.074 - (885) 11.189 (872) - 10.317 

1997 - - 5.341 11.847 - 17.188 - - 17.188 

1998 - - - 15.167 - 15.167 - - 15.167 

1999 - - 13.754 6.084 - 19.838 - - 19.838 

2000 - 1.063 1.063 2.622 - 3.685 (5) - 3.680 

2001 1.530 - 1.530 - - 1.530 

2002 - 15 15 

2003

2004

(5.046) 1.063 66.643 37.250 (3.889) 100.004 (4.153) 15 95.866 

23.1. Les bases imposables negatives pendents de compensació fi scal es detallen tot seguit:
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(Milers d’Euros)

Exercici origen de 
la compensació 31.12.2003 31.12.2004

La Seda de
Barcelona, S.A.

Aplicació
Individual

Aplicació
Grup 
fi scal

Addi-
cions 
Indivi-
dual

Addicions 
Grupo 
fi scal

Saldo 
fi nal

Aplicació
Individual

Aplica-
ció

Grup 
fi scal

Addi-
cions 
Indivi-
dual

Addi-
cions 
Grup 
fi scal

Saldo 
fi nal

1991 - - - - - - - - - - 

1992 (3.169) - - - 17.800 - - - - 17.800 

1993 - - - - 7.162 - - - - 7.162 

1996 (966) - - - 9.351 - - - - 9.351 

1997 - - - - 17.188 - - - - 17.188 

1998 - - - - 15.167 - - - - 15.167 

1999 - - - - 19.838 - - - - 19.838 

2000 (6) - - - 3.674 - - - - 3.674 

2001 - - - - 1.530 - - - - 1.530 

2002 - - - - 15 - - - - 15 

2003 - - - 1 1 - - - - 1 

2004 - (1.356) - 1.356 - 

(4.141) - - 1 91.726 - (1.356) - 1.356 91.726 

(Milers d’Euros)

Exercici origen de
la compensació 31.12.2005

La Seda de
Barcelona, S.A.

Aplicació
Individual

Aplicació
Grup fi scal

Addicions 
Individual

Addicions 
Grup fi scal

Saldo 
fi nal

1991 - - - - - 

1992 (363) - - - 17.437 

1993 - - - - 7.162 

1996 - - - - 9.351 

1997 - - - - 17.188 

1998 - - - - 15.167 

1999 - - - - 19.838 

2000 - - - - 3.674 

2001 - - - - 1.530 

2002 - - - - 15 

2003 - - - - 1 

2004 - - - - - 

(363) - - - 91.363 
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(Milers d’Euros)

Exercici origen de 
la compensació 31.12.2006

La Seda de
Barcelona, S.A.

Aplicació
Individual

Aplicació
Grup fi scal

Compro-
bació 

tributària
Addicions 
Individual

Adicions 
Grup fi scal

Saldo 
fi nal

1991 - - - - - - 

1992 (15.085) - - - - 2.352 

1993 - - - - - 7.162 

1996 - - - - - 9.351 

1997 - - - - - 17.188 

1998 - - - - - 15.167 

1999 - - (205) - - 19.633 

2000 - - - - - 3.674 

2001 - - - - - 1.530 

2002 - - - - - 15 

2003 - - - - - 1 

2004 - - - - - - 

(15.085) - (205) - - 76.073 

La reestructuració del Grup Seda encaminada a la producció i la distribució del PET, així com de la projecció internacional assolida mit-

jançant l’adquisició de les participacions en societats no residents, fa preveure que s’obtindran benefi cis fi scal que permetin assegurar la 

compensació de les bases imposables negatives no activades en exercicis anteriors, en els pròxims deu anys, per la qual cosa la societat 

ha registrat en l’exercici 2006, i segons que estableix la Resolució de 20 de març de 2002 de l’ICAC, l’activació corresponent de dites ba-

ses per import de 7.639 milers d’euros. Com a conseqüència del canvi de tipus en l’impost sobre societats, i en aplicació de la Resolució 

de l’ICAC de 20 de març de 2002, les bases imposables negatives s’han activat amb el tipus impositiu del 30%, previst per als exercicis 

tancats a partir del 2008. 

Així mateix, i seguint l’esmentada Resolució de l’ICAC, en la seva norma vuitena, la societat ha procedit a comptabilitzar la variació del tipus 

impositiu, i s’ha ajustat l’import dels impostos anticipats i diferits, així com els crèdits de les bases imposables activades. 

Tal com estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar defi nitivament liquidats fi ns que les declaracions presentades 

hagin estat inspeccionades per les autoritats fi scals, o hagi passat el termini de prescripció de quatre anys. Per a l’exercici tancat el 31 de 

desembre de 2006, la societat té oberts a inspecció per l’impost sobre societats els exercicis del 2002 al 2005, tots dos inclosos, i per a la 

resta d’impostos principals que li són aplicables els exercicis del 2003 al 2006, tots dos inclosos.

Durant l’exercici 2006, l’Agència Tributària va concloure l’actuació inspectora notifi cada, amb data 22 de juny de 2005, a la societat ab-

sorbida Catalana de Polímers, S.A.U. (vegeu Nota 1). 

La societat té pendent d’aplicació, el 31 de desembre de 2006, un import de 0,73 milions d’euros que corresponen a bonifi cacions i de-

duccions d’exercicis anteriors, i 7 milers d’euros que corresponen a bonifi cacions i deduccions d’aquest exercici. Segons la resolució de 

l’ICAC de 15 de març de 2002, les deduccions i bonifi cacions no aplicades en la declaració de l’exercici per insufi ciència de quota s’han 

de comptabilitzar sempre que no hi hagi dubtes raonables sobre la seva possible aplicació en exercicis futurs. Amb aquesta fi nalitat, s’han 

comptabilitzat amb abonament al compte 630 “Impost sobre societats” les bonifi cacions i deduccions de l’exercici, per import de 7 milers 

d’euros; la seva contrapartida n’és el compte “Administracions Públiques a curt termini - Deduccions pendents d’aplicació”. 
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El 31 de desembre de 2006, hi ha les deduccions següents pendents d’aplicació:  

Exercici d’origen (Milers d’Euros)
Termini màxim

per a la seva compensació

1997 128 2007

1998 158 2008

1999 305 2009

2000 22 2010

2001 50 2011

2002 30 2012

2003 9 2013

2004 8 2014

2005 18  2015

2006 7 2016

735

23.2. Segons l’escriptura de fusió inscrita en el Registre Mercantil amb data 16 de juny de 2005, les societats que hi intervenen deixen 

constància de la seva intenció d’acollir-se al règim de neutralitat fi scal previst en el capítol VIII, del títol VII, del Reial Decret Legislatiu 

4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats. 

El detall per data d’adquisició dels béns transmesos susceptibles d’amortització que han estat incorporats a la societat adqui-

rent és aquest: 

Dates d’adquisició 

Despeses d’establiment 2000-2001

Despeses de recerca i desenvolupament 2000, 2001 y 2003

Concessions, patents i llicències 2002

Aplicacions informàtiques 2001 y 2003

Construccions 1961-2003

Instal·lacions tècniques i maquinària 1987-2003

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 1987-2001

Altre immobilitzat 1996-2003
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Els últims balanços de situació tancats corresponents a les societats transmetents que participen en el procés de fusió descrit a la Nota 1 

són els següents: 

Catalana de 
Polímers, S.A. (*)

Celtiberica de 
Finanzas, S.L. (*)

Proyectos 
Voltak, S.L. (*)

Mendilau, 
S.L. (*)

KD-IQA,
S.L. (*)

Iberseda,
S.L. (*)

(Milers d’Euros) (Milers d’Euros) (Milers d’Euros) (Milers d’Euros) (Milers d’Euros) (Milers d’Euros)

ACTIU

Immobilitzat

Despeses d’establiment 1.238 - - - - -

immobilitzat immaterial, net 6.907 - - - 694 -

Immobilitzat material, net 92.002 - - - 3.111 -

immobilitzat fi nancer, net 5.180 7.266 6.606 2.117 - -

Despeses que cal distribuir 
endiversos exercicis 6.922 - - - - -

Circulant

Existències 20.308 - - - 679 -

Deutors 91.944 - - - 2.608 3

Inversions fi nanceres

temporals 1.691 - - - - 1

Tresoreria 203 - - - 7 6

Ajustos per periodifi cació 482 - - - - -

226.877 7.266 6.606 2.117 7.099 10

PASIU

Passiu no exigible 56.851 58 24 712 2.292 (22)

Provisions per a 
riscos i despeses - - - - - -

Passiu exigible a 
llarg termini 34.036 7.208 6.581 1.405 - -

Passiu exigible a 
curt termini 135.990 - 1 - 4.807 32

226.877 7.266 6.606 2.117 7.099 10

(*) Societat unipersonal

La societat adquirent, com a conseqüència del procés de fusió descrit a la Nota 1 anterior, va incorporar al seu actiu per import de 57 milers 

d’euros els benefi cis fi scals de la societat absorbida Catalana de Polímers, S.A.U, que corresponen a les deduccions i les bonifi cacions 

pendents d’aplicació. 

Nota 24. Garanties compromeses amb tercers 

Pel que fa a aquest punt i de manera complementària al que ja s’ha expressat a la Nota 9.3, la societat, el 31 de desembre de 2006, tenia 

avals prestats davant de tercers i societats del grup per import de 7,31 i 3,58 milions d’euros, respectivament. Així mateix, la societat ha 

rebut fi ançament per part d’Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U., per import de 405 milions d’euros (vegeu Nota 21) i ha rebut 

avals d’entitats fi nanceres per import de 24,12 milions d’euros.
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Nota 25. Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 

La seva composició al tancament de l’exercici era la següent: 

(Milers d’Euros)

Compres de mercaderies 932

Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 142.657

Variació d’existències (4.956)

138.633

La variació d’existències incorpora els consums realitzats fi ns a la data d’escissió de la branca d’activitat (vegeu Nota 3), així com 

l’efecte de la transferència de les existències fi nals de la branca d’activitat escindida (Fibracat Europa, S.L.U.) existents el 10 

d’octubre de 2006.  

Nota 26. Despeses de personal

La composició d’aquest epígraf, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Sous i salaris 14.817

Indemnitzacions 5.166

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 3.865

Aportacions a sistemes complementaris de pensions 1.368

Altres despeses socials 1.036

26.252

Nombre mitjà de persones ocupades en l’exercici distribuït per categories professionals segons conveni  

Categories Nombre mitjà d’empleats 

Personal directiu i quadres intermedis 15

Tècnics i administratius 82

Personal de fabricació 270

367

Nota 27. Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables 

La seva composició, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Pèrdues per crèdits comercials incobrables 406

Dotació provisió insolvències de trànsit 714

Provisió per a insolvències de trànsit, aplicades -

1.120
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Nota 28. Import net de la xifra de negocis 

28.1. La seva composició al tancament de l’exercici era la següent:

(Milers d’Euros)

Vendes 224.959

Devolucions i ràpels sobre vendes (43.687)

Prestacions de serveis 3.177

184.449

28.2. La distribució de l’import net de la xifra de negocis de l’exercici 2006 per mercats i activitats geogràfi ques és aquesta: 

(Milers d’Euros)

Resta de
PaïsosNacional UE Total

Fibra de polièster 5.917 9.627 448 15.992 

Polímer PET 68.444 82.085 12.615 163.144 

Altres 5.285 27 1 5.313 

79.646 91.739 13.064 184.449 

Nota 29. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 

Durant l’exercici 2006, la societat ha registrat per import de 36.440 i 3.246 milions d’euros, les vendes corresponents al dret d’ús de 

la llicència per a la instal·lació del procés productiu del PET i PTA, i els serveis d’enginyeria desenvolupats en cada projecte, respecti-

vament. Així mateix, ha registrat per import de 3.278 milions d’euros els serveis de manteniment de tecnologia i propietat industrial a 

societats del grup. 

Nota 30. Transaccions efectuades amb empreses del grup i associades 

La seva composició, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Serveis Interessos

Ventes Compres Prestats Rebuts Carregats Abonats

Societats del grup 2.082 31.031 1.573 30 4.199 -

Societats associades - - 41 5.378 - -

2.082 31.031 1.614 5.408 4.199 - 
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Nota 31. Transaccions efectuades en moneda diferent de l’euro 

El volum de transaccions en moneda diferent de l’euro, fonamentalment vendes i compres, puja a 0,85 i 2,85 milions d’euros respectiva-

ment, i el seu desglossament és aquest: 

(Milers de Divises)

Moneda  Vendes Compres

Dòlar EUA 87 2.931

Lliura Esterlina 535 309

Franc Suís - 17

En aquest sentit, el comptes a cobrar i pagar en moneda diferent de l’euro, el 31 de desembre de 2006, pugen a 0,16 i 0,34 milions 

d’euros, respectivament, i la seva distribució en divises és la següent: 

(Milers de Divises)

Moneda Deutor  Creditor

Dòlar EUA 1 40

Lliura Esterlina 108 -

Franc Suís - 5

Nota 32. Medi ambient

Durant l’exercici 2006, en aplicació de l’estratègia defi nida pel grup, s’han continuat fent inversions en actius fi xos destinades a la protecció 

del medi ambient i el seu import puja a 1 miler d’euros. Els aspectes més signifi catius en l’apartat de medi ambient per a aquest exercici 

han estat els següents: 

- La Societat ha obtingut l’autorització ambiental per a totes les activitats de La Seda de Barcelona, S.A., a la seva planta de producció 

del Prat de Llobregat, incloent-hi les activitats de tipus energètic i, per tant, l’adequació a la llei IPPC abans del termini obligatori. 

- S’ha continuat utilitzant material reciclat en la producció de fi bra de polièster, cosa que redueix l’impacte ambiental de les nostres 

activitats en reduir el consum de primeres matèries verges. 

- La societat ha iniciat un ambiciós projecte que ens portarà a la construcció i posada en servei l’any 2008 d’una nova planta de polige-

neració, que substituirà l’actual central d’energia i millorarà àmpliament l’efi ciència energètica, cosa que permetrà a la societat reduir 

les emissions atmosfèriques. 

- Durant l’exercici 2006, La Seda de Barcelona, S.A., ha estat sotmesa al règim sobre comerç de drets d’emissió de CO2. En compli-

ment de la normativa vigent, s’ha elaborat i comprovat per una societat acreditada l’informe anual sobre el seguiment de les emissions 

corresponents a l’any 2006, en què es va emetre una quantitat de tones inferior a les previstes. 

Les despeses corrents suportades per la societat durant aquest exercici pugen a 196 milers d’euros. S’hi inclouen les despeses de trans-

port i gestió externa dels residus i també les associades a l’operació de la planta d’efl uents químics.
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Nota 33. Altra informació 

Retribucions i altres prestacions als administradors. Durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006, les retribucions percebudes 

pels membres del Consell d’Administració de la societat es corresponen amb el detall següent: 

(Milers d’Euros)

Sous i salaris 325

Dietes per assistència a consells 242

567

No s’han produït crèdits, avançaments, préstecs ni obligacions contretes en matèria de pensions respecte al Consell d’Administració.

Pel que fa a la informació exigida pel nou article 127 ter. 4 de la Llei de societats anònimes, les participacions i els càrrecs i/o les funcions 

que els administradors de la societat ostenten i/o exerceixen en altres societats amb el mateix, anàleg o complementari tipus d’activitat que 

constitueix l’objecte social de la societat són els següents: 

- El Sr. Rafael Español Navarro exerceix el càrrec d’administrador únic en la societat Artenius Italia, S.p.A, en representació de La Seda 

de Barcelona, S.A., en les societats Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A., Artenius UK Limited, Artenius Holding, BV, i Artenius 

Sines, S.A., administrador mancomunat a CARB-IQA de Tarragona, S.L., president i administrador mancomunat en la societat Artenius 

Hellas Holding, S.A., conseller de DOGI, S.A., Endesa Internacional, S.L., i Enersis, S.L., a la data de formulació dels seus comptes 

anuals respectius. 

- El Sr. Ramon Pascual Fontana exerceix el càrrec de conseller a la societat Petrolest, S.L., a la data de formulació dels seus comptes 

anuals respectius. 

- La societat Ibersuizas Alfa, S.L., íntegrament participada per Ibersuizas Participadas, S.A., ostenta el càrrec de conseller a l’entitat 

Selenis, SGPS, S.A..  

Nota 34. Retribució als auditors 

La remuneració als auditors per la realització de l’auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats, el 31 de desembre de 2006, puja 

a 139.373 euros, i aquest és l’únic concepte pel qual se’ls ha retribuït. 

Nota 35. Esdeveniments posteriors al tancament d’exercici   

Amb data 6 de febrer de 2007, la societat, conjuntament amb Bionor Transformación, S.A., societat fi lial de Cie Automotive, S.A., ha 

constituït Biocombustibles La Seda, S.L., per tal de desenvolupar plantes de biodièsel en les diferents ubicacions industrials del Grup 

Seda. La societat de nova creació ha estat constituïda amb un capital social de 3 milions d’euros i està participada en un 60% per La 

Seda de Barcelona, S.A.

Seguint amb l’estratègia defi nida pel grup, amb data 20 de febrer de 2007, la societat ha arribat a un acord per a l’adquisició d’Eastman 

Chemical Iberia, SA, per 50 milions d’euros, incloent-hi el capital circulant; l’operació està pendent de l’aprovació per part del Servei de 

Defensa de la Competència. Amb aquesta adquisició, la societat incrementarà la seva capacitat productiva en 175.000 tones de PET. 

Com a conseqüència del procés de reorganització estructural del grup, La Seda de Barcelona, S.A., ha concentrat l’activitat del PET sota 

la marca ARTENIUS, cosa que ha comportat la modifi cació de la denominació social de les diferents fi lials per a la seva adaptació a la 

marca esmentada anteriorment.  

Amb data 6 de març de 2007, la societat, per tal de tancar el procés de producció del PET, ha arribat a un acord per a l’adquisició del 60% de 

l’empresa de reciclatge PET Recuperaciones de Plásticos Barcelona per un import de 2,6 milions d’euros, i ha adquirit el compromís de subscriure 

la totalitat d’una ampliació de capital d’1 milió d’euros amb l’objectiu d’elevar la seva participació fi ns al 67,4%.  
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Aplicacions

(Milers d’Euros)

Orígens

(Milers d’Euros)

Exercici Exercici

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Adquisicions d’immobilitzat Recursos procedents de les operacions 21.312 31.642 

• Despeses d’establiment 25.503 3.675 

• Immobilitzacions immaterials 47.327 277 Recursos procedents generats per efecte de

• Immobilitzats materials 2.992 9.797 l’operació d’escissió (vegeu Nota 3) 57.526 -

• Immobilitzacions fi nanceres

Empreses del grup 580.066 - Aportacions d’accionistes

Altres inversions fi nanceres 89.045 94 • Ampliacions de capital 418.722 72.694 

Despeses a distribuir 12.651 6.070 Deutes a llarg termini

• Emprèstits i altres passius anàlegs 391.500 105.461 

Recursos aplicats per efecte de 

l’operació de fusió (vegeu Nota 1) - 22.898 Alienació d’immobilitzat

• Immobilitzacions immaterials 1.074 -

Cancel·lació o traspàs a curt termini • Immobilitzats materials 19.688 31 

de deute a llarg termini • Immobilitzacions fi nanceres

• Emprèstits i altres passius anàlegs 101.002 31.233 Empreses del grup i associades 28.921 -

• Altres deutes - 2.532 Altres inversions fi nanceres 21 -

Total aplicacions 858.586 76.576 Total orígens 938.764 209.828 

Augment del capital circulant 80.178 133.252 

938.764 209.828 938.764 209.828 

Variació del capital circulant

(Milers d’Euros)

31.12.2006 31.12.2005

Augments Disminucions Augments Disminucions

Existències - 5.803 22.058 -

Deutors 16.582 - 166.521 -

Inversions fi nanceres temporals - 6.222 37.478 -

Accions pròpies 1.912 - - 402 

Creditors 17.418 - - 75.107 

Tresoreria - 1.140 5.493 -

Ajustos per periodifi cació - 95 109 -

Variació del capital circulant per efecte de l’operació 
d’escissió 57.526 - - 22.898 

93.438 13.260 231.659 98.407 

 Variació del capital circulant - 80.178 - 133.252 

93.438 93.438 231.659 231.659 

Nota 36. Quadre de fi nançament



47

Conciliació del resultat comptable amb els recursos procedents de les operacions

(Milers d’Euros)

31.12.2006 31.12.2005

Resultat de l’exercici 5.343 (1.868)

Operacions no relacionades amb moviments de fons:

Dotacions a l’amortització d’immobilitzat 14.331 10.765

Efecte net de despeses i ingressos diferits 8.012 22.739

Aplicació a resultat de crèdit fi scal
i impostos anticipats a llarg termini

5.352 25

Pèrdues en l’alienació d’immobilitzat material i cartera
de control 2.853 111

Benefi cis en l’alienació d’immobilitzat material i cartera
de control (14.579) (130)

Recursos procedents de les operacions 21.312 31.642
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Informe de gestión

Per donar compliment al que es preveu a l’article 171 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, es formula aquest informe de gestió 

de la societat relatiu a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2006, que inclou els aspectes ordenats en l’article 202 del mateix cos 

legal, modifi cat per l’article 107 de la Llei 62/2003 de mesures fi scals, administratives i d’ordre social. 

1. Evolució dels negocis i situació de la societat. L’evolució de les activitats de la societat durant l’exercici 2006 ha estat la següent: 

Un dels objectius de La Seda de Barcelona, S.A., durant l’exercici 2006 ha estat incrementar la seva dimensió mitjançant un Programa 

d’Adquisicions que ha convertit el grup en el productor de PET i PTA més important de l’Europa occidental, amb una capacitat instal·lada 

de 800.000 tones i 670.000 tones, respectivament. Com a conseqüència d’aquest pla d’adquisicions, la Seda de Barcelona té presència 

a Espanya, Portugal, Itàlia, Grècia, Turquia, Romania i el Regne Unit. 

L’exercici 2006 també es caracteritza per la consecució de dues grans operacions fi nanceres:  

1) Ampliació de capital de 418 milions d’euros, segona operació en magnitud de la borsa espanyola en els 2 darrers anys.  

2) Préstec sindicat de 405 milions d’euros a través de la primera entitat fi nancera europea, el Deutsche Bank, que ha reforçat l’estructura 

fi nancera de la companyia per abordar amb solvència la seva fase d’expansió i creixement.  

Aquesta combinació entre les fonts de fi nançament aporta una estabilitat fi nancera que permet afrontar amb èxit els nous reptes asso-

ciats al creixement. 

ACTIVITAT INVERSORA. 

En l’exercici 2006, La Seda de Barcelona, S.A., ha realitzat les següents adquisicions de participacions que han augmentat la capacitat 

instal·lada del grup a 800.000 i 670.000 tones l’any de PET i PTA, respectivament: 

- El 100% d’Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A., planta situada a Portalegre (Portugal) amb una capacitat productiva de 

70.000 tones de PET l’any.  

- El 100% d’Artenius Italia, S.p.A., que són dues plantes situades a Udine (Itàlia) amb una capacitat productiva de 200.000 tones de 

PET l’any.  

- El 51% d’Artenius Hellas, S.A., única productora de PET als Balcans i situada a Vólos (Grècia), amb una ubicació estratègica que li 

permet l’accés a Europa, els Balcans, l’Orient Mitjà i els mercats euroasiàtics. La capacitat productiva el 2006 va ser de 80.000 tones 

de PET l’any.  

- El 100% d’Artenius UK, Limited, situada a Wilton i que consta de 3 plantes productores: dues de PTA i una de PET. La capacitat pro-

ductiva de PTA és de 670.000 tones l’any, i la de PET, de 150.000 tones l’any. 

- El 100% d’Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi, situada a Adana i que produeix PET 

i preformes. La capacitat productiva de PET és de 130.000 tones l’any. 

 - El 100% d’Artenius Romania, SRL, situada a Bucarest i que produeix preformes. La capacitat productiva de preformes és de 10.000 

tones l’any. 

Al mateix temps s’ha iniciat la construcció d’una planta de poligeneració al Prat de Llobregat (Barcelona) de 7,5 Mwh que permetrà estalvis 

energètics sobre el 35%. Aquesta instal·lació entrarà en funcionament durant el primer trimestre del 2008 i representarà una inversió de 

8 milions d’euros. 
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EVOLUCIÓ DEL MERCAT DEL PET.

El PET és la principal aposta industrial de la societat. Es tracta d’un producte amb un fort creixement acumulatiu i un elevat potencial de 

desenvolupament.  

Durant l’exercici 2006, el mercat del PET ha continuat l’evolució creixent dels darrers anys, amb una taxa anual mitjana de prop del 10%. Aquest 

percentatge es pot incrementar a curt termini amb la implantació defi nitiva de l’envàs de PET en el mercat de sucs, lactis i cervesa.  

La utilització del PET s’ha consolidat al mercat d’aigües minerals, begudes carbòniques i olis, i s’està implantant molt ràpidament en no-

ves aplicacions al sector de l’alimentació, els productes de neteja, la cosmètica i la farmàcia, així com en aplicacions per a la indústria i 

l’enginyeria. 

ACTIVITATS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Durant l’exercici 2006, la societat ha concentrat els esforços del Departament de Recerca, Desenvolupament i Innovació –R+D+i–, en 

detriment del desenvolupament d’altres projectes, a l’anàlisi de les diferents tecnologies i els processos productius a què s’ha tingut accés 

mitjançant les adquisicions esmentades anteriorment, per tal que aquest Know How pugui estendre’s a totes les plantes de producció i per 

implantar les “millors pràctiques” de cada una d’aquestes a la resta de les fi lials.

2. Factors de risc. Qualsevol activitat està subjecta a riscos no solament externs sinó inherents a la mateixa activitat. Les activitats econò-

miques no són excepcionals i una gestió competent requereix que s’identifi quin, es mesurin i s’avaluïn els riscos que poguessin afectar el 

negoci d’una societat no solament a curt termini sinó també a llarg termini. 

L’alta direcció de la societat s’encarrega de fer un seguiment continu per identifi car, avaluar i prioritzar els riscos actuals i potencials, i 

prendre les mesures pertinents per contrarestar en la mesura que pugui les amenaces al negoci que sorgeixin dels riscos identifi cats.

 

A continuació, es detallen els principals riscos fi nancers i els mitjans adoptats per la direcció de la societat per gestionar-los: 

Risc de tipus d’interès

La Seda de Barcelona, S.A., mitiga aquest risc mitjançant instruments de cobertura. Els derivats mantinguts pel grup corresponen 

fonamentalment a operacions de cobertura de tipus d’interès que garanteix el deute existent en un tipus d’interès defi nit. Als efectes 

comptables, es tracten com a cobertures de fl uxos d’efectiu, ja que corresponen a cobertures a l’exposició a la variació dels fl uxos d’efectiu 

atribuïbles a un risc particular associat a un passiu prèviament reconegut que és el préstec concedit per import de 405 milions d’euros.

  

Risc en la gestió de les primeres matèries: 

El El principal risc de la societat en la gestió de les primeres matèries és l’evolució del preu del PTA. Aquest producte està emmarcat en la 

fracció d’aromàtics (BTX) i la seva composició és benzè, toluè i xilè.  

Aquests tres components també es fan servir per a la fabricació de derivats de les gasolines amb l’objectiu d’abaratir-ne el cost. A causa 

de l’increment del preu del petroli, augmenta la demanda de benzè, toluè i xilè per part dels fabricants de carburants.  

Un dels derivats del xilè, conegut habitualment com a paraxilè, és la base per a l’obtenció del PTA i el seu preu oscil·la en funció de la 

demanda i l’oferta de xilè en el mercat internacional, que estan estretament vinculades al preu del carburant.  

Per tant, el preu del PTA depèn de la destinació fi nal que els productors de faccions aromàtiques determinin per al benzè, el toluè i el xilè.  

No hi ha cap sistema de cobertura de riscos específi c en aquest segment de mercat. 
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Risc del mercat:

Durant l’exercici 2006, es va detectar a Lituània un nou competidor en el mercat internacional del PET, que hi va provocar una baixada 

de preus.   

A la data de tancament de l’exercici, no es coneix cap projecte en curs de possibles competidors per a la construcció de noves 

instal·lacions de PET.  

Per tant, el risc que apareguin nous competidors en els propers anys està mitigat per la necessitat d’un mínim de 2 anys i un elevat cost 

econòmic per a la construcció de noves instal·lacions per a la fabricació de PET, a més de l’obtenció dels corresponents permisos relacio-

nats amb el medi ambient. 

Risc de tipus de canvi

Pràcticament el 90% de les operacions de compra i venda que duu a terme La Seda de Barcelona, S.A., es fan en euros; per aquest 

motiu, no cal una gestió de risc específi ca en aquest àmbit. 

Risc de liquiditat

La política de liquiditat seguida pel grup assegura el compliment dels compromisos de pagament sense haver de recórrer al fi nançament 

per tercers en condicions oneroses. 

Risc de crèdit 

El risc de crèdit derivat de la fallada d’una contrapart (client, proveïdor, soci o entitat fi nancera) està degudament controlat en el Grup Seda 

mitjançant diverses polítiques i límits de risc en què s’estableixen requisits relatius a: 

• Contractes adequats a l’operació realitzada.

• Qualitat creditícia interna o externa sufi cient de la contrapart.

• Garanties addicionals en els casos necessaris. 

• Limitació dels costos d’insolvència i del cost fi nancer derivat de la morositat.

3. Esdeveniments importants produïts després del tancament de l’exercici. No s’han produït altres fets d’importància després del tan-

cament de l’exercici a més dels ja manifestats en la Nota 35 anterior. 

4. Evolució previsible de la societat. Durant l’exercici 2007 es van adoptar les mesures i polítiques oportunes per consolidar la nova 

estructura del grup, centrada principalment en l’activitat del PET, que es converteix en el core business del grup sota la marca Artenius, i 

ha creat una divisió específi ca per a la primera matèria PTA (àcid tereftàlic purifi cat). 

Amb l’adquisició de la planta de PET d’Eastman Chemicals Ibérica a San Roque, el grup La Seda de Barcelona augmentarà la capacitat 

de producció en 175.000 tones anuals de PET, cosa que eleva la capacitat de producció total de La Seda fi ns a 1 milió de tones l’any, 

aproximadament. 

5. Adquisicions i alienacions d’accions pròpies.  A la Junta General d’Accionistes de La Seda de Barcelona, S.A., en la seva reunió del 12 de 

juny de 2006, s’autoritza la societat i les seves fi lials que puguin adquirir accions pròpies a l’empara del que es disposa a l’art. 75 i disposició 

addicional primera de la Llei de Societats Anònimes, per termini de 18 mesos a comptar des d’aquesta data i amb el límit del 5% de la xifra 

del capital social en condicions de compravenda de comptat i per preu equivalent al de cotització borsària d’aplicació. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ CONSOLIDAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005
(Normes internacionals d’informació fi nancera adoptades)

ACTIVU 31.12.2006 31.12.2005

ACTIUS NO CORRENTS

Immobilitzat material   (Nota 5) 524.726 245.841 

Fons de comerç   (Nota 6) 124.412 8.275 

Altres actius intangibles   (Nota 7) 56.397 8.186 

Actius fi nancers no corrents   (Nota 8) 92.467 1.297 

Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació   (Nota 9) 9.869 2.794 

Actius per impostos diferits    (Nota 17.2) 47.401 34.309 

855.272 300.702 

ACTIUS CORRENTS

Existències   (Nota 10) 113.362 61.744 

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 406.784 150.407 

Altres actius fi nancers corrents   (Nota 11) 23.536 8.120 

Actius per impostos sobre els guanys corrents 414 19 

Altres actius corrents   (Nota 12) 22.330 2.606 

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents 38.200 36.897 

604.626 259.793 

Actius no corrents classifi cats com a mantinguts per a la venda

i activitats interrompudes 1.076 877 

605.702 260.670 

1.460.974 561.372

(Milers d’Euros)     

Les Notes 1 a 32 de la memòria consolidada adjunta formen part integrant del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2006.
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PASSIUS I PATRIMONI NET 31.12.2006 31.12.2005

PATRIMONI NET   (Nota 13)

Capital 416.787 101.599 

Altres reserves 246.549 137.375 

Guanys acumulats 12.125 13.608 

Altres instruments de patrimoni net 23 1.855 

Valors propis (3.145) (223)

Diferències de conversió 3.952 -

Interessos minoritaris 14.367 482 

690.658 254.696 

PASSIUS NO CORRENTS

Emissió d’obligacions i altres valors negociables   (Nota 14) 2.086 42.936 

Deutes amb entitats de crèdit   (Nota 15.1) 403.825 54.143 

Altres passius fi nancers   (Nota 15.2) 6.257 69.686 

Passius per impostos diferits   (Nota 17.3) 23.451 20.495 

Provisions   (Nota 16) 44.594 -

Altres passius no corrents   (Nota 18) 11.018 449 

491.231 187.709 

PASSIUS CORRENTS

Emissió d’obligacions i altres valors negociables   (Nota 14) 56 1.095 

Deutes amb entitats de crèdit   (Nota 15.1) 28.607 48.359 

Creditors comercials i altres comptes que cal pagar 198.475 34.232 

Altres passius fi nancers   (Nota 15.2) 5.280 15.793 

Altres passius corrents   (Nota 18) 46.667 19.488 

279.085 118.967 

1.460.974 561.372 

BALANÇ DE SITUACIÓ CONSOLIDAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005
(Normes internacionals d’informació fi nancera adoptades)

(Milers d’Euros)     

Les Notes 1 a 32 de la memòria consolidada adjunta formen part integrant del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2006.
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT PER ALS EXERCICIS FINALITZATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005 
(Normes internacionals d’informació fi nancera adoptades)

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

Import net de la xifra de negocis   (Nota 20)

Altres ingressos d’explotació

Augment d’existències de productes acabats i en curs de fabricació

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

Aprovisionaments   (Nota 21.1) 

Despeses de personal   (Nota 21.2) 

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat

Altres despeses d’explotació

BENEFICIS (PÈRDUES) D’EXPLOTACIÓ

INGRESSOS I DESPESES FINANCERS I ASSIMILATS

Ingressos fi nancers

Despeses fi nanceres

Diferències de canvi (net)

Resultat per variacions de valor d’instruments fi nancers a valor raonable (net)

Resultat per deterioració/reversió de la deterioració d’actius (net)

Participació en el resultat de l’exercici de les associades i negocis conjunts,

mètode de la participació

Resultat alienació actius no corrents o valoració d’actius no corrents classifi cats

com a mantinguts per a la venda no inclosos com a activitats interrompudes (net)

Altres guanys o pèrdues

BENEFICIO (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS

Impost sobre societats   (Nota17.1)

BENEFICI (PÈRDUA) D’ACTIVITATS CONTINUADES

Resultat després d’impostos de les activitats

interrompudes (net)   (Nota 22)

BENEFICI (PÈRDUA) DE L’EXERCICI

Interessos minoritaris

BENEFICI (PÈRDUA) ATRIBUÏBLE A TENIDORS D’INSTRUMENTS
DE PATRIMONI NET DE LA DOMINANT

31.12.2006

672.408 

644.564 

36.984 

(9.140)

(643.774)

(491.346)

(42.263)

(25.222)

(84.943)

28.634 

2.786 

(20.196)

(793)

35 

9.608 

45 

12.649 

-

32.768 

(245)

32.523 

(29.565)

2.958 

(2)

2.956 

31.12.2005

296.005 

255.976 

13.906 

26.123 

(272.426)

(168.395)

(34.650)

(15.566)

(53.815)

23.579 

560 

(14.401)

(49)

2 

(58)

17 

144 

(995)

8.799 

(2.682)

6.117 

-

6.117 

(2)

6.115 

Les Notes 1 a 32 de la memòria consolidada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys consolidat per als exercicis fi nalitzats el 31 de desembre de 2006 i 2005.

(Milers d’Euros) 
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ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CONSOLIDATS DELS EXERCICIS 2006 I 2005

Tresoreria procedent de les activitats d’explotació

Resultat net després d’impostos
Resultat de societats consolidades en posada en equivalència
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat
Fons de comerç
Resultat per deterioració/reversió de la deterioració d’actius
Resultat de l’alienació d’actius

Tresoreria procedent de l’explotació

Comptes per cobrar
Altres actius circulants
Comptes que cal pagar
Altres passius circulants
Entitats de crèdit
Altres partides

Tresoreria procedent del circulant

Impost sobre societats  

Tresoreria procedent de les activitats d’explotació

Tresoreria neta aplicada en les activitats de fi nançament

Adquisicions d’immobilitzat material
Adquisicions d’immobilitzat immaterial
Adquisició d’altres actius fi nancers
Tresoreria obtinguda/ pagada contractes de derivats
Alienacions d’immobilitzat material
Alienacions d’immobilitzat material
Alienacions de fi lials i empreses associades
Amortitzacions de préstecs
Dividends rebuts

Tresoreria neta aplicada en les activitats d’inversió

Tresoreria aplicada en les activitats de fi nançament

Ampliacions de capital
Emissió d’obligacions
Disposicions de préstecs
Amortitzacions de préstecs
Pagaments per arrendaments fi nancer

Tresoreria neta aplicada en les activitats de fi nançament
 
Efecte de les diferències de canvi sobre tresoreria i altres actius equivalents

Augment (disminució) en tresoreria i altres actius equivalents

Tresoreria i altres actius equivalents al principi de l’exercici

Tresoreria i altres actius equivalents al fi nal de l’exercici

Saldo el
31.12.2006

2.958 
(45)

25.222 
1.868 

(11.476)
12.649 

31.176 

46.594 
49.213 

(22.317)
(41.586)
(94.433)

-

(62.529)

245 

(31.108)

(27.410)
(56.089)

(481.233)
-

42.532 
-
-

3.331 
-

(518.869)

418.722 
-

391.500 
(257.327)

(1.416)

551.479 

-

1.502 

37.774 

39.276 

Saldo el
31.12.2005

6.117 
(17)

15.566 
58 

7.463 
(144)

29.043 

(22.660)
(35.152)
(40.982)
(41.691)

-
(453)

(140.938)

2.682 

(109.213)

(15.423)
(2.925)

(499)
-

263 
-
-

37 
-

(18.547)

72.694 
47.469 
66.711 

(30.159)
4.466 

161.181 

-

33.421 

4.353 

37.774 

(Milers d’Euros)

Les Notes 1 a 32 de la memòria consolidada adjunta formen part integrant dels estats de fl uxos d’efectiu consolidats dels exercicis 2006 i 2005
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(Milers d’Euros)

Saldo el
31.12.2005

Distribució
de resultats

Modifi cació
del perímetre

de consolidació

Saldo el
31.12.2006

 

Descripció Dividends Reserves Auments Disminucions
Altres 

ajustos Auments Disminucions Traspassos

Capital suscrit 101.599  -  -  -  -  - 315.188  -  - 416.787 

Prima d’emisió 26.918  -  -  -  -  - 148.744  -  - 175.662 

Altres reserves 109.701  - 4.381  -  -  -  - (44.925) 5.167 74.324 

Reserves primera 
aplicació NIIF 17.289  -  -  -  -  -  -  - 709 17.998 

Altres instruments
del patrimoni net 1.855  -  -  -  -  -  - (1.832)  - 23 

Valors propis (223)  -  -  -  -  -  - (2.922)  - (3.145)

Reserva per fusió (18.192)  -  -  -  -  -  -  -  - (18.192)

Reserves en societats 
consolidades per 
integració global 9.118  - 1.716  -  -  - 916  - (5.876) 5.874 

Reserves en
societats posades
en equivalència 34  - 18  -  -  -  -  -  - 52 

Diferencies
de conversió  -  -  -  -  -  - 3.952  -  - 3.952 

Interessos minoritaris 482  -  - 14.039  -  - 2 (156)  - 14.367 

Pèrdues i guanys 6.115  - (6.115)  -  -  - 2.956  -  - 2.956 

254.696 - - 14.039 - - 471.758 (49.835) - 690.658 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2005

Les Notes 1 a 32 de la memòria consolidada adjunta formen part integrant dels estats de canvis en el patrimoni net consolidat  el 31 de desembre de 2006 i 2005
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(Milers d’Euros)

Distribució
de resultats

Modifi cació del perímetro 
de consolidació

Saldo el
31.12.2004

Altres 
ajustos 

Saldo el
31.12.2005Descripción Dividends Reserves Augments Disminucions Augments Disminucions Traspassos

Capital subscrit 130.552  -  -  -  -  - 58.155  - (87.108) 101.599 

Prima d’emissió 12.379  -  -  -  -  - 14.539  -  - 26.918 

Altres reserves 24.476  - 1.289  -  - (3.372) 200  - 87.108 109.701 

Reserves primera 
aplicació NIIF 17.998  -  -  -  -  -  - (709)  - 17.289 

Altres instruments
del patrimoni net  -  -  -  -  -  - 1.855  -  - 1.855 

Valors propis  -  -  -  -  -  -  - (223)  - (223)

Reserva per fusió  -  -  -  -  - 7.770  - (25.962)  - (18.192)

Reserves en societats 
consolidades per 
integració global (11.230)  - (1.900) 22.248  -  -  -  -  - 9.118 

Reserves en 
societats possades 
en equivalència 8  -  -  -  -  - 26  -  - 34 

Interessos minoritaris 637  -  -  - (155)  -  -  -  - 482 

Pèrdues i guanys (611)  - 611  -  -  - 6.115  -  - 6.115 

174.209  -  - 22.248 (155) 4.398 80.890 (26.894)  - 254.696 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2005

Les   1 a 32 de la memòria consolidada adjunta formen part integrant dels estats de canvis en el patrimoni net consolidat  el 31 de desembre de 2006 i 2005
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La Seda de Barcelona, S.A.
Memòria consolidada el 31 de desembre de 2006 

Nota 1. Informació del grup 

a) Activitat del grup

La Seda de Barcelona, S.A. és la societat dominant del grup, que integra diverses societats amb una gestió i un accionariat comuns. La 

societat es va constituir amb data 23 de maig de 1925, la seva durada és indefi nida i, tal com consta en la seva escriptura de constitució 

d’idèntica data, té com a objecte social la fabricació i venda de seda artifi cial en tots els seus aspectes i derivacions, la producció, mani-

pulació, transformació i venda de tota classe de fi bres i fi ls tèxtils i tècnics i de matèries artifi cials i sintètiques, incloent-hi la construcció 

de la maquinària pròpia, la producció d’energia i vapor destinats a les seves indústries, com també el desenvolupament de la recerca en 

els àmbits esmentats. 

Així mateix, i com a conseqüència del procés de fusió descrit a continuació, el seu objecte social ha estat ampliat amb la fabricació i 

comercialització de resina de polièster, fi bra de polièster, polietilè tereftalat (polímer PET), producció d’àcid eicosapentanoic (EPA), àcid 

docosahexanoic (DHA) i tota classe d’àcids poligrassos poliinsaturats. 

Mitjançant les societats en què La Seda de Barcelona, S.A., participa majoritàriament (vegeu Nota 1b), les activitats principals del 

grup són: 

- La fabricació i la comercialització de fi bres químiques contínues, fi bres tallades crues i tintades en massa, grànuls per a plàstics, 

làmines i termoconformats de compostos de polímers sintètics, així com qualsevol activitat industrial o comercial relacionada amb la 

indústria química, i també el muntatge de plantes industrials, participar, dirigir i explotar empreses químiques. 

- Fabricació i comercialització de resines i fi bres de polièster.  

- Fabricació i comercialització d’àcid tereftàlic purifi cat (PTA). 

- Fabricació i comercialització de tereftalat de polietilè (polímer PET). 

- Fabricació i comercialització de materials d’envasament PET (preformes). 

- Producció, distribució i venda de gasos. 

- Producció elèctrica mitjançant planta de cogeneració. 

- Reciclatge de residus agropecuaris i venda d’adobs orgànics. 

Amb data 29 de desembre de 2004, la Junta General d’Accionistes de La Seda de Barcelona, S.A., va aprovar la fusió per absorció amb 

efecte l’1 de gener, per la qual la societat va absorbir les societats del grup Catalana de Polímers, S.A.U, KD-IQA, S.L.U., Iberseda, S.LU., 

Proyectos Voltak, S.L.U., Celtibérica de Finanzas, S.L.U., i Mendilau, S.L.U., de les quals era titular del 100% del seu capital social, de 

les quals es detalla l’efecte per societats a la Nota 17.6. 

b) Composició societària 

Les societats que formen el grup presenten estats fi nancers individuals d’acord amb la normativa aplicable al país on opera. 

El detall de les societats participades el 31 de desembre de 2006 es mostra a les pàgines següents, classifi cades en les categories se-

güents: 

• Societats dependents: aquelles societats en què la societat dominant controla la majoria dels drets de vot o, quan no es dóna aquesta 

situació, té facultat per dirigir-ne les polítiques fi nanceres i operatives. 

 

• Societats de gestió conjunta: aquelles societats gestionades conjuntament amb un altre soci, en posseir el 50% de la participació i igual-

tat de drets de vot al Consell d’Administració sense tenir facultat individual per dirigir les polítiques fi nanceres i operatives de la societat.

 

• Societats associades: aquelles societats en el capital social de les quals la participació directa o indirecta de la societat dominant se situa 

entre un 20% i un 50% o, encara que no s’arribi a aquests percentatges de participació, es té una infl uència signifi cativa en la gestió. 



63

Cap de les societats pertanyents al grup no ha estat exclosa del perímetre de consolidació i cap d’aquestes no cotitza a la Borsa. Addicio-

nalment, cap societat no ha rebut dividends dins el període en què forma part del grup. 

% Participació de
 La Seda de 

Barcelona, S.A. Resultat

Societat /
Domicili social

Activitat
principal Directa

Directa i
Indirecta

Capital 
social Reserves

Valor net 
comptable

Valor de cost
de la participació (*)

Últim 
ejercici Extraordinari

INTEGRACIÓ GLOBAL

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
Pº de Gràcia, 85, 08008 - Barcelona (1) 100% 100% 30.742 4.367 (175) - 34.934 30.742 

CARB-IQA de Tarragona, S.L.
Ctra. Nacional 340, Km. 1157
Polígono Industrial La Canonja (Tarragona) (2) - 50% 625 27 3 - 328 313 

SLIR, S.L. (Sociedad Unipersonal)
Carretera de Carcastillo a Figarol
Carcastillo (Navarra) (3) 100% 100% 2.404 749 139 - 3.292 3.325 

ANERIQA, A.I.E.
Ctra. Nacional 340, Km. 1157
Polígono Industrial La Canonja (Tarragona) (4) 10% 100% 1 - - - 1 1 

Artenius Italia, S.p.A.
Via Montereale 10/A
33179 - Pordenone (Itàlia) (5) 100% 100% 12.750 4.954 (7.347) - 10.357 58.702 

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 
Apartado 23, Quinta de Sao Vicente, Estrada
Nacional, 246. 7300-952 Portalegre (Portugal) (5) 100% 100% 10.000 5.040 (4.875) - 10.165 22.614 

Artenius Sines, S.A. 
Apartado 23, Quinta de Sao Vicente, Estrada
Nacional, 246. 7300-952 Portalegre (Portugal) (6) 100% 100% 50 - (4) - 46 50 

Artenius Holding, B.V.
Kruisweg, 829
2132 NG - Hoofdorp (Païses Baixos) (7) 100% 100% 18 443.514 - - 443.531 -

Artenius Uk, Limited
Davies Offi ces, Wilton Site
Redcar, TS10 4XZ (Regne Unit) (5)  /  (6) - 100% 395.538 (192.290) 46.707 - 249.955 210.430 

Artenius Pension Truste es, Ltd., 
Davies Offi ces, Wilton Site
Redcar, TS10 4XZ (Regne Unit) (8) - 100% - - - - - -

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi
Tarsus Yolu 10. km. Sasa Fabrika içi Seyhan
Adana (Turquia) (5)  /  (9) 100% 100% 120.386 2.275 11.810 - 134.471 84.520 

Artenius Romania, SRL
Bulebardul Basarabiei, 256 Anexa
Tehnico-Sociala,  
etaj 1, sector 3. Bucharest (Romania) (9) 100% 100% 6.266 (172) (343) - 5.751 5.440 

Artenius Hellas Holdings, S.A.
Meandrou, 15. 11528 - Atenas (Grècia) (7) 100% 100% 60 - (53) - 7 7 

Artenius Hellas, S.A., 
Volos Industrial Area B Zone
37500 - Volos (Grècia) (5)/(9) - 51% 24.615 3.427 609 - 14.612 18.542 

907.450 434.686 
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c) Variació del perímetre de consolidació 

La societat dominant ha incorporat per primera vegada en el seu perímetre de consolidació mitjançant el mètode d’integració global les 

societats següents: 

- Artenius Italia, S.p.A, anteriorment anomenada Selenis Italia, S.p.A., incorporada al perímetre amb data 31 de gener de 2006 i amb 

seu a Itàlia. 

- Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. anteriorment anomenada Selenis Industria de Polimeros, SA, incorporada al períme-

tre amb data 31 de gener de 2006 i amb seu a Portugal. 

- Artenius Sines, S.A. anteriorment anomenada Artensa – Produçao e Comercializaçao de Ácido Tereftálico Purifi cado e Productos 

Conexos, SA, incorporada al perímetre amb data 28 de setembre de 2006 i amb seu a Portugal. 

- Artenius Holding, B.V., anteriorment anomenada Advansa Holding, BV, incorporada al perímetre amb data 30 de setembre de 2006 

i amb seu a Holanda. 

- Artenius UK, Limited, anteriorment anomenada Advansa UK, Limited, incorporada al perímetre amb data 30 de setembre de 2006 

i amb seu al Regne Unit. 

- Artenius Pension Trustees, Ltd., anteriorment anomenada Advansa Pension Trustees, Ltd., incorporada al perímetre amb data 30 de 

setembre de 2006 i amb seu al Regne Unit. 

- Artenius Romania, SRL anteriorment anomenada Advansa Romania, SRL, incorporada al perímetre amb data 30 de setembre de 

2006 i amb seu a Romania. 

- Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi, anteriorment anomenada Artensa Kimyevi 

Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi, incorporada al perímetre amb data 30 de setembre de 2006 i amb seu 

a Turquia. 

- Artenius Hellas Holding, S.A., anteriorment anomenada Selenis Hellas Holding, SA, incorporada al perímetre amb data 31 de des-

embre de 2006 i amb seu a Grècia. 

- Artenius Hellas, S.A., anteriorment anomenada Volos Pet Industry, SA, incorporada al perímetre amb data 31 de desembre de 2006 

i amb seu a Grècia.

(1) Activitat industrial o comercial relacionada amb la indústria química.
(2) Producció, distribució i venda de gasos.
(3) Reciclatge de residus agropecuaris i venda d’adobs orgànics.
(4) Planta de cogeneració elèctrica.
(5) Fabricació i comercialització de tereftalat de polietilè (polímer PET).
(6) Fabricació i comercialització d’àcid tereftàlic purifi cat (PTA). 

(7) Tinença de valors.
(8) Gestió de fons de pensions.
(9) Fabricació i comercialització de materials d’envasament PET (preformes).
(10) Prestacions de serveis.
(11) Transport especialitzat de productes químics i similars.(12)Fabricació i comer-
cialització de resines i fi bres de polièster.

(*)El valor de cost de la participació no està registrat íntegrament en la societat matriu, sinó que hi ha societats que són meres tenidores d’accions. En el cas de l’adquisició 
global d’un grup de societats, s’ha assignat el valor de cost de la participació d’acord amb el criteri econòmic de capacitat de generació d’ingrés.

% Participació de
 La Seda de 

Barcelona, S.A. Resultat

Societat
Domicili social

Activitat
principal Directa

Directa i
Indirecta

Capital 
social Reserves

Valor net 
comptable

Valor de cost
de la 

participació (*)
Ùltim 

ejercici Extraordinari

INTEGRACIÓ PROPORCIONAL

Selenis Servicios Técnicos, SRL
Apartado 23, Quinta S.Vicente. 
Estrada Ncional 246
7300-952 Portalegre (Portugal) (10) - 50% 100 1.064 23 - 594 200 

POSADA EN EQUIVALÈNCIA

Petrolest, S.L.
Raset, 7 2º 3ª. 08021 - Barcelona (11) 49% 49% 118 3.240 91 - 1.690 2.743

Simpe, S.p.A
Contrada Pagliarone
 80011 Acerra (NA) – Itàlia (12) 19% 19% 4.810 - (155) - 4.655 7.030

6.345 9.773

444.659
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La societat Selenis Servicios Técnicos, SRL, amb seu a Portugal, s’ha incorporat al perímetre de consolidació amb data 31 de gener de 

2006, mitjançant el mètode d’integració proporcional (50%).  

Addicionalment, la societat dominant ha incorporat per primera vegada en el seu perímetre de consolidació, amb data 31 de desembre de 

2006, mitjançant el mètode de posada en equivalència, la societat Simpe, S.p.A, amb seu a Itàlia. 

La societat dominant ha exclòs del perímetre de consolidació la societat Industrias Químicas Textiles, S.A., amb data 30 de juny de 2006 

com a conseqüència de la seva alienació.   

Amb data 10 d’octubre de 2006, el Consell d’Administració de La Seda de Barcelona, S.A., va aprovar l’aportació no dinerària de la 

branca d’activitat integrada pels actius i passius corresponents a la fabricació de fi bres de polièster de la planta del Prat de Llobregat a 

Fibracat Europa, SLU. Posteriorment, amb data 30 de novembre de 2006, La Seda de Barcelona, S.A., va vendre a una entitat mercantil 

de nacionalitat mexicana el 68,32% de les participacions socials de Fibracat Europa, S.L.U., aplicant la resta de participacions de les 

quals és posseïdora, com a aportació no dinerària, destinada a la constitució de la societat Fibras Europeas de Poliéster, S.L., per valor 

de 2,28 milions d’euros. Com a conseqüència de les operacions anteriors, la societat Fibracat Europa, S.L.U., no s’incorpora al perímetre 

de consolidació en haver-se perdut el control de la societat participada.   

El desglossament dels actius i passius segregats és el següent: 

ACTIV (Milers d’Euros)

INMOVILITZAT

immobilitzat immaterial, net 822

immobilitzat material, net 18.919

CIRCULANT

Existències, netes 2.006

Deutors, nets 55.520

77.267

PASSIU
PASSIU EXIGIBLE A LLARG TERMINI 70.067

PASSIU NO EXIGIBLE   7.200

77.267

Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals consolidats 

a) Imatge fi del. 

Els comptes anuals consolidats de l’exercici 2006 han estat elaborats d’acord amb el que estableixen les Normes Internacionals 

d’Informació Financera (d’ara endavant “NIIF”), tal com han estat adoptades per la Unió Europea, de conformitat amb el Reglament (CE) 

núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, tenint en compte la totalitat dels principis i les normes comptables, i dels criteris de 

valoració d’aplicació obligatòria que tenen un efecte signifi catiu, com també les alternatives que la normativa permet respecte a això. En 

aquest sentit, d’acord amb el que estableix la NIIF 1, la societat dominant del grup, així com Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U., 

han mantingut les revaloracions practicades d’acord amb la legislació vigent abans de l’1 de gener de 2004, en particular l’actualització 

practicada a l’empara del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny (vegeu Nota 5.1). 

Els comptes anuals consolidats adjunts s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat individuals de La Seda de Barcelona, S.A., 

i de cadascuna de les societats participades, i mostren la imatge fi del del patrimoni, de la situació fi nancera el 31 de desembre de 2006 i 

dels resultats de les seves operacions, dels canvis en l’estat d’ingressos i despeses reconeguts i dels fl uxos d’efectiu que s’han produït en 

el grup consolidat durant l’exercici tancat en aquella data.   
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Els primers comptes anuals consolidats que es van presentar sota criteris NIIF van ser els de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2005. 

Com a conseqüència, la NIIF 1 “Adopció per primera vegada de les Normes Internacionals d’Informació Financera” va ser aplicada en la 

data de la transició d’1 de gener de 2004.  

El grup no ha adoptat anticipadament les normes aprovades per la Unió Europea i Interpretacions del Comitè d’Interpretacions NIIF (CINIIF), 

l’aplicació de les quals no és obligatòria en l’exercici 2006 i que seran aplicades quan entrin en vigor. Aquestes normes no tindran impacte en 

la situació fi nancera del grup i únicament les normes següents suposaran desglossaments addicionals: 

- NIIF 7 – Instruments fi nancers. Informació a revelar, que requereix desglossaments que permetin als usuaris avaluar la importància 

dels instruments fi nancers del grup, i la natura i l’abast dels riscos que suposen aquests instruments fi nancers.

 

- Modifi caciones a la NIC 1. Presentació dels estats fi nancers, que requereix fer nous desglossaments que permetin als usuaris avaluar 

els objectius, les polítiques i els procediments per gestionar el capital.

 

- NIIF 8 – Segments operatius.

Els comptes anuals consolidats adjunts, que han estat formulats pel Consell d’Administració de la societat dominant, se sotmetran 

a l’aprovació de la Junta General Ordinària d’Accionistes. Els administradors de la societat dominant estimen que s’han d’aprovar 

sense cap modifi cació. Els comptes anuals consolidats del grup corresponents a l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2005, 

elaborats d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació Financera, van ser aprovats per la Junta General d’Accionistes cele-

brada el 12 de juny de 2006. 

b) Comparació de la informació. 

Tal com s’esmenta a la Nota 1, apartat c) d’aquesta Nota, el perímetre de consolidació del Grup La Seda de Barcelona ha canviat signifi -

cativament a causa de les adquisicions fetes a Itàlia, Portugal, el Regne Unit, Turquia, Romania i Grècia i de les baixes del perímetre com 

a conseqüència de la venda de la participació d’Industrias Químicas Textiles, S.A., i de la segregació de la branca d’activitat integrada pels 

actius i passius aportats a Fibracat Europa, S.L.. En conseqüència, en queda condicionada la comparabilitat de les dades corresponents als 

exercicis 2005 i 2006 incloses en el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de fl uxos d’efectiu i la memòria adjunts. 

c) Responsabilitat de la informació i estimació fetes.

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat dels administradors del grup. 

En els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2006, s’han utilitzat ocasionalment estimacions fetes per la direcció del grup 

i de les entitats per quantifi car alguns dels actius, passius i compromisos que hi fi guren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es 

refereixen a: 

- La valoració dels actius i fons de comerç per determinar l’existència de pèrdues per la seva deterioració (vegeu Nota 6). 

- Les hipòtesis utilitzades en el càlcul de valor actuarial de passius. 

- La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu Notes 5 i 7). 

- La probabilitat d’esdeveniment i l’import dels passius indeterminats o contingents. 

- Impostos diferits 

Tot i que aquestes estimacions es van fer en funció de la millor informació disponible a la data de formulació d’aquests comptes anuals 

consolidats sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modifi car-les (a l’alça o a la 

baixa) en pròxims exercicis, cosa que es faria de manera prospectiva tot reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents 

comptes de pèrdues i guanys consolidats futurs. 

d) Metodologíia de consolidació

• Mètodes de consolidació. Els criteris seguits per determinar el mètode de consolidació aplicable a cadascuna de les societats que inte-

gren el perímetre de consolidació han estat els següents: 
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1. Integració global. Aquest mètode s’ha aplicat a les societats en què la societat dominant controla la majoria dels drets de vot o, quan 

no es dóna aquesta situació, té facultat per dirigir-ne les polítiques fi nanceres i operatives. 

2. Integració proporcional. Aquest mètode s’ha aplicat a les societats gestionades conjuntament amb un altre soci, en posseir el 50% 

de la participació i igualtat de drets de vot en el Consell d’Administració, sense tenir facultat individual per dirigir les polítiques fi nanceres 

i operatives de la societat. 

3. Mètode de la participació. Aquest mètode s’ha aplicat per a les societats associades, i s’han considerat com a tals aquelles en el 

capital social de les quals la participació directa o indirecta de La Seda de Barcelona, S.A., se situa entre un 20% i un 50% o, encara 

que no s’arribi a aquests percentatges de participació, es té una infl uència signifi cativa en la gestió. Aquest mètode consisteix a registrar 

la participació en el balanç de situació per la fracció del seu patrimoni net que representa la participació del grup en el seu capital una 

vegada ajustat, si escau, l’efecte de les transaccions realitzades amb empreses del grup, més les plusvàlues tàcites que corresponguin 

al fons de comerç pagat en l’adquisició de la societat.

• Homogeneïtzació temporal i valorativa. Els comptes anuals de totes les companyies incloses en el perímetre de consolidació estan 

homogeneïtzats en la seva estructura, data de tancament de l’exercici i principis comptables aplicats. 

• Eliminació d’operacions internes. En els comptes anuals consolidats adjunts s’han eliminat tots els saldos i les transaccions de consi-

deració entre les societats integrades en el perímetre de consolidació, com també l’import de les participacions mantingudes entre elles, 

tot exceptuant-ne el marge comercial obtingut per la societat venedora, que fi gura inclòs en el valor de les existències al tancament de 

l’exercici, procedents de transaccions entre societats del grup, ja que aquest marge resulta poc signifi catiu respecte a la imatge fi del dels 

comptes anuals consolidats. 

• Diferències de primera consolidació. Els fons de comerç adquirits abans de l’1 de gener de 2004 es mantenen pel seu valor net registrat 

el 31 de desembre de 2003, d’acord amb els criteris comptables espanyols. Des de l’1 de gener de 2004 no s’amortitza el fons de comerç 

i, al tancament de cada exercici comptable, es procedeix a estimar si s’hi ha produït cap deterioració que en redueixi el valor recuperable 

a un import inferior al cost net registrat, i, si escau, es duu a terme el sanejament oportú. 

D’altra banda, per a aquelles combinacions de negocis incorporades al grup amb posterioritat a aquesta data, i sobre la base del com-

pliment de la NIIF 3, les diferències sorgides en l’eliminació d’inversió i fons propis s’han assignat, fi ns on era factible, a actius, passius 

i passius contingents el valor raonable dels quals, en la data de la combinació, diferia del refl ectit en el balanç de situació de l’empresa 

adquirida, tret de la societat fi lial Artenius UK, Limited, la valoració de la qual es troba en curs en la data de formulació d’aquests 

comptes anuals consolidats i serà actualitzada en el decurs del pròxim exercici. Els imports romanents no assignables s’imputen al 

“Fons de Comerç de consolidació”, quan la diferència és positiva i com a “Altres ingressos d’explotació”, del compte de pèrdues i 

guanys, si resulta negativa.   

No obstant el que s’ha descrit en el paràgraf anterior, les incorporacions al perímetre s’han fet de manera provisional d’acord amb la NIIF 

3, paràgraf 62, per la qual cosa els valors de fons de comerç presentats podrien ser modifi cats en el decurs del pròxim exercici. 

• Interessos minoritaris. Els interessos de socis externs representen la part alíquota dels fons propis el 31 de desembre de 2006 d’aquelles 

societats dependents que es consoliden pel mètode d’integració global, en les quals la propietat és compartida amb tercers. 

• Conversió d’estats fi nancers en moneda diferent de l’euro. Els estats fi nancers de les societats estrangeres, cap de les quals no opera 

en una economia hieperinfl acionista, designats en una moneda funcional diferent de la moneda de presentació dels estats fi nancers con-

solidats, es converteixen en euros a través de l’aplicació del mètode del tipus de canvi al tancament, segons el qual: 

- Capital i reserves es converteix al tipus de canvi històric.

- Les partides del compte de pèrdues i guanys s’han convertit aplicant-hi el tipus de canvi mitjà del període com a aproximació al tipus 

de canvi en la data de transacció. 
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(Milers d’Euros)

BASE DE REPARTIMENT
Resultat de l’exercici 5.343

DISTRIBUCIÓ
A Reserva Legal 534

A Altres Reserves 2.834

A resultats negatius d’exercicis anteriors 1.975

5.343

Nota 4. Normes de valoració

a) Inmovilitzat material. 

L’immobilitzat material està valorat pel seu preu d’adquisició o cost de producció, net de les corresponents amortitzacions o provisions que 

tenen, excepte per la revaloració practicada als terrenys en què se situen les diferents unitats productives, sobre la base del que estableix 

la NIC 16, així com les revaloracions practicades, a l’empara del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, per la societat dominant del grup, 

com també Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. La NIIF 1 permet mantenir aquestes últimes revaloracions practicades d’acord amb 

la normativa anterior vigent. Així mateix, Artenius Portugal Industria de Polimeros S.A., ha procedit, amb anterioritat a la seva incorpo-

ració al perímetre de consolidació i de conformitat amb la normativa vigent a Portugal, a l’actualització a valor de mercat segons informe 

d’expert independent, dels elements registrats sota el compte “Instal·lacions tècniques i maquinària”; l’import de la dita revaloració és de 

14,4 milions d’euros amb abonament a patrimoni net. De la mateixa manera, la societat Artenius Italia, S.p.A., en aplicació de la llei de 

“disinquinamento del cespiti”, publicada el 17 de gener de 2003, va procedir a la revaloració del seu immobilitzat material per un import 

de 5,91 milions d’euros.   

Tal com esmentem a la Nota 2, apartat d) i en compliment de la NIIF 3, en les combinacions de negocis incorporades al perímetre de 

consolidació (vegeu Nota 1, apartat c), durant l’exercici 2006 s’ha valorat l’immobilitzat material d’acord amb el seu valor raonable, sobre 

la base de taxacions d’experts independents, tret d’Artenius UK, Limited, la taxació de la qual està en curs i serà actualitzada durant el 

pròxim exercici.  

Les despeses fi nanceres corresponents als crèdits atorgats per entitats fi nanceres directament relacionades amb la construcció 

d’immobilitzacions materials es registren com a major valor de l’immobilitzat. L’import ha pujat a 581,28 milers d’euros. 

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de 

pèrdues i guanys. Els costos d’ampliació o millora que donen lloc a una major durada del bé o un augment de la productivitat, capacitat o 

efi ciència, són capitalitzats com a major valor d’aquest. 

Els treballs duts a terme per a l’immobilitzat es valoren en funció dels costos incorreguts de mà d’obra, materials i altres d’indirectes. 

- La resta de les partides del balanç de situació s’han convertit al tipus de canvi al tancament. 

Com a conseqüència de l’aplicació del mètode esmentat, les diferències de canvi generades s’inclouen en l’epígraf de “Diferències de 

conversió” del patrimoni net del balanç de situació consolidat. 

Nota 3. Distribució de resultats de la societat dominant 

La distribució del benefi ci de l’exercici de La Seda de Barcelona, S.A., es determinarà a la Junta General d’Accionistes. 

Els Consell d’Administració proposa la següent distribució del benefi ci, en milers d’euros:
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Durant l’exercici, les societats que integren el grup han realitzat per a elles mateixes obres i treballs susceptibles de ser registrats com a 

major cost de l’immobilitzat material per import de 3,39 milions d’euros, que apareixen registrats com a “Altres ingressos d’explotació” al 

compte de pèrdues i guanys consolidat. 

L’amortització dels elements de l’immobilitzat material s’inicia en relació amb la seva data d’adquisició i/o posada en condicions de funcio-

nament, es calcula de manera lineal en funció dels anys de vida útil estimats i s’aplica sobre els valors de cost, segons el detall següent: 

% de
d’amortització

Construccions 1 - 5

Instal·lacions tècniques i maquinària 1,5 - 15

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 5 - 9,1

Altre immobilitzat 7,2 - 25

Els imports de l’actualització realitzada segons el Reial decret llei 7/1996 s’amortitzen en funció dels anys de vida útil restant el 31 de 

desembre de 1996 dels corresponents elements patrimonials actualitzats. 

Els actius materials adquirits en règim d’arrendament fi nancer o lísing al venedor es registren a l’epígraf d’”Immobilitzat material” a què 

correspon el bé arrendat, i s’amortitza en la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode que per als actius en propietat o durant el 

termini d’arrendament pertinent, en el cas que aquesta vida útil sigui inferior. La transacció de venda amb posterior arrendament fi nancer 

formalitzada per la societat dominant durant l’exercici 2005 s’ha registrat tot diferint i amortitzant l’excés de l’import de la venda sobre 

l’import en llibres de l’actiu alienat al llarg del termini de l’arrendament. 

b ) Altres actius intangibles. 

Les aplicacions informàtiques, igual que les patents, estan valorades a preu d’adquisició i/o cost de producció per la propietat tant dels 

actius adquirits a tercers com els elaborats per la mateixa societat, i per tant no hi consten les despeses de manteniment corresponents. 

La seva amortització es calcula segons el mètode lineal sobre un període màxim de 5 i 10 anys, respectivament. 

Les despeses de recerca s’imputen a despeses en el moment en què s’incorrin, mentre que les despeses de desenvolupament incorregu-

des en un projecte individual són capitalitzades si el grup està en disposició de demostrar que el producte és viable des d’una perspectiva 

tècnica i comercial, es disposa de prou recursos tècnics i fi nancers per iniciar el projecte i els costos incorreguts poden ser determinats 

de manera fi able. Les despeses de desenvolupament capitalitzades s’amortitzen durant el període que s’espera obtenir ingressos o rendi-

ments de l’esmentat projecte. 

El grup registra els drets d’emissió quan n’és propietari. En el cas de drets assignats gratuïtament a cada instal·lació dins el Pla Nacional 

d’Assignació, la seva valoració es correspon amb el seu valor en el mercat a la data de la seva concessió. Els drets d’emissió es donen de 

baixa del balanç arran de la seva alienació a tercers, el seu lliurament o la seva caducitat. 

c) Deterioració d’actius 

En la data de tancament de cada exercici, o en aquella data que es consideri necessari, s’analitza el valor dels actius per determinar si hi 

ha cap indici que aquests actius hagin patit una pèrdua per deterioració. En cas que hi hagi algun indici, es fa una estimació de l’import 

recuperable d’aquest actiu per determinar, si escau, l’import del sanejament necessari. Si es tracta d’actius identifi cables que no generen 

fl uxos de caixa de manera independent, s’estima la recuperabilitat de la unitat generadora d’efectiu a la qual pertany l’actiu.  

En el cas d’unitats generadores d’efectiu a les quals s’hagin assignat fons de comerç amb una vida útil indefi nida, l’anàlisi de la recuperabilitat 

es duu a terme de manera sistemàtica al tancament de cada exercici o sota circumstàncies considerades necessàries per fer aquesta anàlisi, 

tret de les adquisicions de negocis fetes durant l’exercici 2006, la recuperabilitat de les quals serà analitzada en el pròxim exercici. 
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L’import recuperable es determina com el major entre el valor de mercat minorat pel cost necessari per a la seva venda i el valor d’ús, 

entenent per aquest el valor actual dels fl uxos de caixa futurs estimats.  

Les pèrdues per deterioració reconegudes en un actiu en exercicis anteriors es reverteixen quan es produeix un canvi en les estimacions 

sobre el seu import recuperable tot augmentant el valor de l’actiu amb el límit del valor en llibres que l’actiu hauria tingut si no s’hagués 

fet el sanejament. Es reconeix immediatament la reversió de la pèrdua per deterioració de valor com a ingrés en el compte de resultats, 

excepte en el cas del fons de comerç, les deterioracions del qual no són reversibles.

d) Instruments fi nancers. 

1. Actius fi nancers no corrents i corrents. En aquest epígraf es registren:

1.1. Inversions que cal mantenir fi ns al seu venciment. Es classifi quen com a no corrents i són aquelles que el grup té intenció i 

capacitat de conservar fi ns al seu venciment. Aquestes es comptabilitzen pel seu valor de cost amortitzat. 

1.2. Préstecs i comptes per cobrar. Es registren, tant a llarg termini com a curt termini, al seu cost amortitzat, que correspon a l’efectiu 

lliurat, menys les devolucions del principal efectuades. En casos determinats, incorporen interessos meritats i no vençuts en la data de 

tancament. 

1.3. Dipòsits i fi ances. Figuren registrats, tant a llarg termini com a curt termini, pels imports efectivament desemborsats.

2. Efectiu i altres mitjans líquids equivalents En aquest epígraf del balanç consolidat es registra l’efectiu en caixes i bancs, dipòsits a la 

vista i altres inversions a curt termini d’alta liquiditat i que no tenen risc de canvis en el seu valor. 

3. Passius fi nancers. Els préstecs, compromisos i similars es registren per l’import rebut, net de costos incorreguts en la transacció. Les 

despeses fi nanceres i els costos de transacció es comptabilitzen en el compte de resultats segons el criteri de la meritació sobre la base 

del mètode de l’interès efectiu. L’import meritat i no liquidat es registra com a major import per pagar.  

Els comptes que s’han de pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i posteriorment es valoren al valor amortitzat utilitzant el 

mètode de la taxa d’interès efectiu. 

4. Instruments fi nancers compostos. L’emissió d’obligacions canviables per accions duta a terme per la societat dominant durant l’exercici 

2005 compleix els requisits necessaris establerts per les NIIF per ser considerats com a “Instruments de capital”. Per aquest motiu, de 

l’import net rebut des de l’emissió dels bons se n’ha diferenciat l’import corresponent a l’element de passiu del component de patrimoni 

net, que representa el valor raonable de l’opció incorporada d’aquest instrument. 

5. Instruments de cobertura. Els derivats mantinguts pel grup corresponen fonamentalment a operacions de cobertura de tipus d’interès 

que garanteix el deute existent en un tipus d’interès defi nit. Als efectes comptables, es tracten com a cobertures de fl uxos d’efectiu, ja que 

corresponen a cobertures a l’exposició a la variació dels fl uxos d’efectiu atribuïbles a un risc particular associat a un passiu prèviament 

reconegut.  

Les variacions netes en el valor raonable de dites operacions de cobertura han estat registrades contra patrimoni, en considerar-se la co-

bertura de fl uxos com a efi cient (vegeu Nota 15.2). 

e) Inversions comptabilitzades pel mètode de la participació.

En aquest epígraf apareix registrat per aquest mètode la participació que la societat dominant té sobre Petrolest, S.L., i Simpe, S.p.A. 

(vegeu Nota 9). Aquest mètode consisteix a registrar la participació en el balanç de situació per la fracció del seu patrimoni net que repre-

senta la participació del grup en el seu capital una vegada ajustades, si escau, les plusvàlues tàcites que corresponguin al fons de comerç 

pagat en l’adquisició de la societat.   

Els resultats obtinguts per la societat associada que corresponen al grup d’acord amb la seva participació s’incorporen, nets del seu efecte 

fi scal, al compte de resultats consolidat en l’epígraf “Resultat de societats pel mètode de la participació”. 
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f) Actius no corrents mantinguts per a la venda. 

Els actius no corrents mantinguts per a la venda es presenten valorats al menor import entre l’import en llibres i el valor raonable deduïts 

els costos necessaris per dur a terme la venda i no s’amortitzen.   

Els actius no corrents es classifi quen com a mantinguts per a la venda si s’espera recuperar-ne l’import en llibres mitjançant la seva venda 

posterior i no pel seu ús continuat com a part del desenvolupament de l’activitat principal de la societat. Aquesta condició es considera 

acomplerta únicament quan la venda és altament probable i l’actiu està disponible per a la venda immediata en el seu estat actual. La 

direcció s’ha de comprometre a la venda, que previsiblement es considerarà reconeguda com a venda completada en el termini d’un any 

des de la data de classifi cació.

g) Existències. 

Primeres matèries i altres aprovisionaments. Es valoren al preu d’adquisició d’acord amb el mètode del preu mitjà ponderat, tret dels 

recanvis, que estan registrats pel mètode d’identifi cació específi ca. De l’import obtingut, se’n dedueix la correcció valorativa per pèrdues 

reversibles. L’estimació d’aquestes pèrdues es duu a terme al tancament de l’exercici quan el valor de mercat de les primeres matèries és 

inferior al seu preu d’adquisició.  

Productes en curs, semiacabats i acabats. Es valoren per mitjà d’escandall de cost per article i procés establerts amb aquesta fi nalitat.  

El cost de producció defi nit per l’escandall es determina afegint al preu d’adquisició de les primeres matèries i altres matèries consumibles 

els costos directament imputables al producte, així com la part que correspon dels costos indirectament imputables a aquest en la mesura 

que aquests costos corresponen al procés de fabricació del període corresponent.  

La valoració dels productes obsolets, defectuosos o de moviment lent s’ha reduït al seu possible valor de realització.

h) Deutors comercials i altres comptes per cobrar.

Els deutors comercials i altres comptes per cobrar es registren pel seu valor nominal, i es cancel·len contra resultats aquells saldos que el 

grup hagi considerat de difícil recuperabilitat.    

i) Altres actius corrents. 

El saldo registrat sota aquest epígraf correspon en la seva totalitat als deutes pendents de cobrament o compensació amb l’Administració 

pública que es registren pel seu valor nominal.  

j) Accions de la societat dominant.

Figuren valorades pel seu preu d’adquisició; es registra sota l’epígraf “Fons propis” la reserva indisponible corresponent per import idèntic, 

d’acord amb l’article 79.3 del text refós de la Llei de societats anònimes (vegeu Nota 13.3).

Aquestes accions hi fi guren a partir de l’1 de gener de 2005 i en aplicació de la NIC 32 i 39 tot minorant el patrimoni net del grup. 

k) Obligacions amb el personal 

Fons extern de pensions  (La Seda de Barcelona, S.A. e Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. (Sociedad Unipersonal)).

S’efectuen aportacions mensuals a un pla extern de pensions en la modalitat d’aportació defi nida: 

- Personal de La Seda de Barcelona, S.A.: 2,20% de la massa salarial bruta, excloses les hores extraordinàries.

- Personal de Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. (Sociedad Unipersonal): percentatge sobre el salari pensionable, és a dir, sou 

base més antiguitat, que oscil·la entre: 

- 3,5%-10,5% pel que fa a l’aportació de l’empresa. 

- Fins a un màxim del 3,5% pel que fa a l’aportació a càrrec del treballador. 
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Fons intern de pensions 

- Personal passiu:

A l’empara de la Llei 30/1995 i el Reial decret 1588/1999, La Seda de Barcelona, S.A. e Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. 

(Sociedad Unipersonal) amb data 23 d’octubre de 2000, van procedir a l’externalització dels seus compromisos amb els treballadors 

passius per mitjà de la modalitat de contractació de pòlisses d’assegurances amb l’entitat Norton Life M.P.S.

- Personal actiu de la planta industrial de Tarragona (Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. (Sociedad Unipersonal):

Inclou el personal que fi gura en plantilla a la societat indicada a la data de tancament i que s’hi va incorporar abans del 31 de desembre 

de 1994.  

Mentre la societat no dugui a terme la seva externalització, els empleats que causin dret a qualsevol de les prestacions que té en compte 

el pla de pensions tenen dret a percebre l’import íntegre del fons intern individualitzat acumulat.  

El seu import s’obté del corresponent estudi actuarial elaborat per un expert independent, per mitjà de capitalització individual. El 

rendiment del fons està vinculat al que obté el pla de pensions extern esmentat en el punt anterior, equivalent al 6,25% anual el 31 de 

desembre de 2006.   

Amb data 13 de novembre de 2002 es va procedir a l’aprovació d’un pla de reequilibri per al transvasament i l’externalització del fons 

intern. La data d’inici del transvasament va ser el 31 d’octubre de 2002, i s’hi va aplicar un tipus d’interès del 4% sobre el saldo pendent 

d’amortització i que, el 31 de desembre de 2006, pujava a 0,34 milions d’euros. El termini del transvasament s’estableix en 10 anys. 

Prestacions posteriors a la feina

Les prestacions posteriors a la feina inclouen les pensions ofertes als treballadors, principalment els treballadors de la fi lial del Regne Unit, 

Artenius UK.  

En el cas del pla de prestació defi nida, el cost es calcula utilitzant el mètode de la unitat de crèdit projectada i es reconeix durant la mit-

jana de la vida laboral restant prevista dels empleats partícips, d’acord amb les recomanacions d’actuaris qualifi cats. Tots els guanys i les 

pèrdues actuarials acumulats s’han reconegut en el patrimoni net en la data d’adquisició de la fi lial del Regne Unit. 

Pel que fa al cost carregat al compte de resultats, els costos estan formats per costos de serveis actuals, costos d’interessos, el rendiment 

previst dels actius del pla i costos de serveis passats. A més, respecte dels guanys i les pèrdues actuarials generats després de la data 

d’adquisició d’Artenius UK, en la mesura que aquests superen el 10% del valor actual de les futures obligacions del pla o del valor raona-

ble dels actius del pla, se’n reconeixerà la part corresponent al compte de resultats.   

En el cas de plans d’aportació defi nida, el cost representa les aportacions del grup als plans i es carreguen al compte de resultats en el 

període en què es meriten.  

l) Provisions. 

Les provisions són reconegudes en el moment que: 

• El grup té una obligació present (ja sigui legal o assumida implícitament) com a resultat d’un fet passat, i  

• És probable que el grup s’hagi de desprendre de recursos econòmics per cancel·lar aquesta obligació, i  

• Es pugui fer una estimació fi able de l’import de l’obligació.  

En els casos en què l’efecte del valor temporal del diner és signifi catiu, l’import de la provisió és determinat com el valor present dels 

fl uxos futurs d’efectiu que s’esperen necessaris per cancel·lar l’obligació. 
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ll) Reconeixement d’ingressos i despeses. 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de la meritació amb independència del moment en què es produeix el corrent 

monetari o fi nancer que se’n deriva.   

Els ingressos són reconeguts a partir del moment en què resulta probable que els benefi cis econòmics corresponents a la transacció siguin 

rebuts pel grup i puguin ser quantifi cats amb fi abilitat.  

Els ingressos corresponents al dret d’ús de les llicències per a la instal·lació del procés productiu del PET i PTA, així com els ingressos pels 

serveis d’enginyeria desenvolupats en cada projecte, es registren en l’epígraf “Altres ingressos”.  

Les vendes de béns i ingressos per serveis prestats es registren sense incloure-hi els imports corresponents als impostos que graven aques-

tes operacions, i es dedueixen com a menor import de l’operació tots els descomptes, inclosos o no a la factura.  

Els imports dels impostos que recaiguin sobre les compres de mercaderies i altres béns per a la seva revenda posterior, excloent-ne 

l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), es registren com a major valor dels béns o serveis adquirits.  

Els descomptes posteriors a l’emissió o recepció, si escau, de la factura originats per defectes de qualitat, incompliment de terminis de 

lliurament o altres causes anàlogues, així com els descomptes per volum, es registren de manera diferenciada dels imports de les vendes 

o compres de béns i dels ingressos o les despeses per serveis, respectivament. 

m) Resultat d’activitats interrompudes.

Una operació en discontinuïtat o activitat interrompuda és una línia de negoci que s’ha decidit abandonar i/o alienar, els actius, passius i 

resultats de la qual poden ser distingits físicament, operativament i als efectes d’informació fi nancera. 

Els ingressos i les despeses de les operacions en discontinuïtat es presenten separadament en el compte de resultats sota la rúbrica “Re-

sultat després d’impostos de les activitats interrompudes” (vegeu Nota 22). 

n) Subvencions de capital.

Les subvencions ofi cials es registren pel seu valor raonable quan hi ha una seguretat de compliment de les condicions establertes per a 

l’obtenció d’aquestes, i que es rebran aquestes subvencions. Quan es tracta d’una subvenció relacionada amb un corrent de despeses, 

aquesta és portada a resultats en els períodes necessaris per igualar la subvenció, segons una base sistemàtica, a les despeses que aques-

ta subvenció està destinada a compensar. Quan la subvenció està relacionada amb un actiu, el valor raonable és reconegut com un ingrés 

diferit i és portada a resultats en funció de la vida útil esperada de dit actiu.  

Així mateix, les subvencions de caràcter no reintegrable associades a drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, adquirits a títol gra-

tuït o per un valor substancialment inferior al seu valor venal, es comptabilitzen com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis”, i es 

registren com a ingressos a mesura que s’imputin a resultats les despeses derivades de les emissions de gasos relacionades amb els drets 

d’emissió subvencionats.  

Les depreciacions que puguin afectar els drets d’emissió produiran la imputació a resultats de la subvenció corresponent proporcional-

ment a aquestes, que es consideraran en qualsevol cas de naturalesa irreversible en la part en què aquests drets hagin estat fi nançats 

gratuïtament. 

ñ) Situació fi scal. 

La despesa per impost sobre els guanys de l’exercici es calcula mitjançant la suma de la despesa per impost corrent i l’impost diferit. La 

despesa per impost corrent es determina, en cadascuna de les societats consolidades, en funció del resultat de l’exercici tot tenint en compte 

les diferències que hi pugui haver entre el resultat comptable i el resultat fi scal, que s’entén com la base imposable de l’impost, així com les 

bonifi cacions i deduccions a la quota de l’impost que són considerades com un menor import de la quota que cal pagar per l’Impost sobre 

societats de l’exercici en què s’obté aquell benefi ci, sempre que la base imposable de l’impost resulti positiva. 

Els actius i passius per impostos diferits procedeixen de les diferències temporals defi nides com els imports que es preveuen recuperables 

o pagadors en el futur i que deriven de la diferència entre el valor en llibres dels actius i passius i la seva base fi scal. 
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Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal el tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los o liquidar-los. Al mateix 

temps, aquests també procedeixen de les bases imposables negatives pendents de compensar i dels crèdits per deduccions i bonifi cacions 

fi scals generades i no aplicades. 

La Seda de Barcelona, S.A. i les seves societats participades directament o indirectament en un 75% com a mínim del capital i domici-

liades en territori espanyol (vegeu Nota 1 b)), estan acollides al Règim de Declaració Consolidada i formen part del grup fi scal consolidat 

236/03; La Seda de Barcelona, S.A., n’és la societat dominant. 

Amb motiu de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de 2006, en els estats fi nancers consolidats adjunts s’ha modifi cat el tipus impositiu 

dels actius i passius per impostos diferits corresponents a les societats domiciliades en territori espanyol. L’efecte fi nal d’aquesta regula-

rització ha suposat un impacte negatiu de 2.377 milers d’euros, que es troba desglossat en una despesa per impostos de 2.278 milers 

d’euros i una reducció de reserves per import de 99 milers d’euros. 

o) Transaccions en moneda diferent de l’euro.

Les operacions realitzades en moneda diferent de l’euro es registren als tipus de canvi vigents en el moment de la transacció. Durant 

l’exercici, les diferències que es produeixen entre el tipus de canvi comptabilitzat i el que és en vigor a la data de cobrament o de pagament 

es registren com a resultats fi nancers en el compte de resultats consolidats. 

p) Classifi cació de saldos entre corrent i no corrent.

En general, els actius i passius es classifi quen com a corrents o no corrents en funció del cicle d’explotació, i el grup opta per considerar 

com a actius i passius corrents tots aquells amb venciment igual o anterior a dotze mesos comptador des de la data d’aquest, i com a no 

corrents la de venciment posterior a aquest període. 

q) Benefi ci per acció.

El benefi ci bàsic per acció es calcula com el quocient entre el benefi ci net del període atribuïble a la societat dominant i el seu nombre 

mitjà ponderat d’accions ordinàries en circulació durant aquell període, sense incloure-hi el nombre mitjà d’accions de la societat dominant 

en poder del grup. 

Per al càlcul del benefi ci per acció diluït, s’ha considerat l’increment en el nombre mitjà ponderat de les accions en circulació que s’han 

d’emetre com a conseqüència de la conversió en accions ordinàries de les obligacions convertibles emeses pel grup durant l’exercici 2005 

i pendents de conversió en la data de tancament d’exercici (vegeu Nota 27). 

r) Actuacions empresarials amb incidència en el medi ambient.

Els costos incorreguts en l’adquisició de sistemes, equips, instal·lacions, l’objecte dels quals és l’eliminació, la limitació o el control dels 

impactes possibles que el desenvolupament normal de l’activitat de les societats del grup pugui ocasionar en el medi ambient, es consi-

deren inversions en immobilitzat.  

La resta de despeses relacionades amb el medi ambient, diferents de les realitzades per a l’adquisició d’elements d’immobilitzat, es con-

sideren despeses de l’exercici.

 

s) Estat de fl uxos d’efectiu. 

En els estats de fl uxos d’efectiu es fan servir les expressions següents en el sentit que consta tot seguit: 

- Fluxos d’efectiu: entrades i sortides d’efectiu o d’altres mitjans equivalents; s’entenen amb això les inversions a termini inferior a tres 

mesos de gran liquiditat i baix risc d’alteració en el seu valor.

- Activitats d’explotació: són les activitats que constitueixen la principal font d’ingressos ordinaris del grup, així com altres activitats que 

no puguin ser qualifi cades d’inversió o fi nançament.

- Activitats d’inversió: les d’adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d’actius fi xos i altres inversions no incloses en l’efectiu i 

els seus equivalents.

 - Activitats de fi nançament: activitats que produeixen canvis en la mida i la composició del patrimoni net i dels passius de caràcter 

fi nancer. 
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Nota 5. Immobilitzacions materials 

5.1. Tal com s’indica a la Nota 4 a), Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. y La Seda Barcelona, S.A. van procedir a l’actualització dels 

valors del seu immobilitzat material a l’empara de diverses disposicions legals, entre d’altres, el Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny.  

Els comptes afectats per l’actualització emparada en el Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, i el seu efecte el 31 de desembre de 2006, 

són aquests: 

(Milers d’ Euros)

Increment
Amortització 
Acumulada

Efecte 
Net

Construccions 3.218 (1.153) 2.065 

Instal·lacions tècniques i maquinària 6.449 (5.923) 526 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 55 (55) - 

Altre immobilitzat 20 (20) - 

9.742 (7.151) 2.591 

L’efecte de l’actualització sobre les amortitzacions de l’exercici va pujar a 0,42 milions d’euros. Per a l’exercici 2007, aquest efecte s’ha 

estimat en aproximadament 0,28 milions d’euros. 

5.2. Anàlisi del moviment durant l’exercici. La seva composició i l’evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2006 han estat 

les següents: 

(Milers d’Euros)

Movimients exercici 2006 Saldo el  31.12.2006

Saldo el
31.12.2005

Modifi cació perímetre Traspassos

Diferències
Conversió

Amortització

Altes (*) Baixes (*) Addicions Retirades D (H) Cost Acumulada
Valor 
Net

Terrenys i
construccions 119.034 67.086 (40.387) 13 (22.864) 3.106 - 172 126.160 (30.053) 96.107 

Instal·lacions 
tècniques 
i maquinària 379.272 634.862 (24.290) 6.852 (59.828) 21.489 - 4.551 962.908 (522.504) 440.404 

Altres instal·lacions, 
utillatge
i mobiliari 2.989 9.045 (189) 147 (3.486) 225 (150) 8 8.589 (7.046) 1.543 

Avançaments 
i immobilitzats 
materials 
en curs 8.784 14.257 (1.063) 20.321 (52) - (25.444) 55 16.858 - 16.858 

Altre
 immobilitzat 6.353 400 (257) 78 (185) 774 - - 7.163 (4.917) 2.246 

516.432 725.650 (66.186) 27.411 (86.415) 25.594 (25.594) 4.786 1.121.678 (564.520) 557.158 

Provisió
per deterioració - (32.092) - - - - - (296) (32.432) - (32.432)

516.432 693.558 (66.186) 27.411 (86.415) 25.594 (25.594) 4.490 1.089.246 (564.520) 524.726 

(*) Vegeu Nota 1.c



76

(Milers d’Euros)

Movimients exercici 2006

Saldo el
31.12.2005

Modifi cació perímetre Traspassos
Diferències
Conversió

Saldo el
31.12.2006Altes (*) Baixes (*) Addicions Retirades D (H)

Amortizació
acumulada Construccions (19.225) (18.629) 4.557 (1.684) 4.958 - - (30) (30.053)

  

Amortizació acumulada
Instal·lacions tècniques i 
maquinària (244.337) (324.963) 21.908 (21.641) 48.461 (2) - (1.930) (522.504)

Amortizació acumulada
Altres instal·lacions,
utillatge i mobiliari (2.225) (7.854) 180 (222) 3.075 - - - (7.046)

Amortizació acumulada
Altre immobilitzat (4.804) (94) 205 (261) 38 - - (1) (4.917)

(270.591) (351.540) 26.850 (23.808) 56.532 (2) - (1.961) (564.520)

(*) Vegeu Nota 1.c

El càrrec a resultats d’aquest exercici en concepte de dotació a l’amortització de les immobilitzacions materials ha pujat a 23,81 

milions d’euros. 

El detall de les addicions netes al perímetre per empreses és el següent:

Societat (Milers d’Euros)

Artenius Hellas, S.A. 35.004 

Artenius Italia, S.p.A 85.059 

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 30.631 

Selenis Servicios Técnicos, SRL 3 

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat 
MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 40.624 

Artenius Uk, Limited 147.449 

Artenius Romania, SRL 3.248 

342.018 

Les baixes netes al perímetre de consolidació corresponen a Industrias Químicas Textiles, S.A., com a conseqüència de la seva alienació, 

segons que s’indica a la Nota 1 c).  
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5.3. Béns totalment amortitzats. L’import dels béns totalment amortitzats a la data de tancament de l’exercici pujava a 163,64 milions 

d’euros i el seu detall és el següent: 

(Milers d’Euros)

Construccions 2.480 

Instal·lacions tècniques i maquinària 150.278 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 6.846 

Altre immobilitzat 4.038 

163.642 

5.4. Béns afectes a garantia. L’import dels béns afectes a garantia, el 31 de desembre de 2006, es correspon amb el detall següent (xifres 

expressades en milers d’euros): 

5.5. A continuació, es descriuen les operacions més signifi catives que s’han produït en l’exercici 2006:

Altes i baixes del perímetre de consolidació (vegeu modifi cacions al perímetre a la Nota 1, apartat c): 

Altes d’immobilitzat material: 

• Finalització i, per tant, traspàs des d’“Immobilitzat en curs” a “Instal·lacions tècniques i maquinària” de les inversions en curs descri-

tes a l’apartat 5.7 d’aquesta Nota.

• Inversions realitzades en el projecte Buhler a la societat Artenius Italia, S.p.A.  

• Inversió en un nou catalitzador.  

• Reparacions i millores de les instal·lacions. 

 

• Diverses inversions de menor quantia. 

Les baixes de l’exercici corresponen fonamentalment a l’aportació de la branca d’activitat descrita a la Nota 1 c) anterior i a la venda d’una 

fi nca propietat de La Seda de Barcelona, S.A., situada al Prat de Llobregat, tal com consta en el Registre de la Propietat d’aquesta pobla-

ció, tom 1.295, llibre 655, foli 137, fi nca núm. 35.250, inscripció quarta. 

Tipus de càrrega

Import
de la 

càrregaArtenius Italia, S.p.A.  Benefi ciari

FàbriquessituadesalcarrerE.Fermi(fullB/1-
parcel·lan.63-CategoriaD/1)ialcarrerE.
Majorana(fullB/4-parcel·lan.99-Catego-
riaD/1) a San Giorgio (Itàlia).

Hipoteca 1 10.742 Hipoteca a favor de Mediocredito del Friuli Venezia Giulia.

Hipoteca 2 15.000 

Hipoteca a favor de Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare 
Friuladria, Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito del Friuli 
Venezia Giulia, Interbanca SPA, Banca Popolare di Milano y Veneto 
Banca Scarl.

Hipoteca 3 11.840 Hipoteca a favor de Unicredit - FRIE.

37.582 
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5.6. Anàlisi del moviment durant l’exercici 2005. La seva composició i evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2005 han 

estat les següents: 

(Milers d’Euros)

Moviments exercici 2005 Saldo el  31.12.2005

Saldo el
31.12.2004

Aplicació
NIIF

Traspassos

Addicions Retirades D (H) Cost
Amortizació 
Acumulada Valor Net

Terrenys i construccions 117.069 - 4 (6) 1.967 - 119.034 (19.225) 99.809 

IInstal·lacions tècniques
i maquinària 372.172 5.292 49 (14.740) 16.499 - 379.272 (244.337) 134.935 

Altres instal·lacions,
utillatge i mobiliari 2.975 - - (1) 15 - 2.989 (2.225) 764 

Avançaments i immobilitzats
materials en curs 15.838 1.004 15.370 (27) - (23.401) 8.784 - 8.784 

Altre immobilitzat 6.206 - - - 147 - 6.353 (4.804) 1.549 

514.260 6.296 15.423 (14.774) 18.628 (23.401) 516.432 (270.591) 245.841 

(Milers d’Euros)

Moviment exercici 2005

Saldo el
31.12.2004

Aplicació
NIIF

Traspassos
Saldo el

31.12.2005Addicions Retirades D (H)

Amortització acumulada

Construccions (18.356) - (869) - - - (19.225)

Amortització acumulada

Instal·lacions tècniques
i maquinària (246.247) (155) (12.590) 14.655 - - (244.337)

Amortització acumulada

Altres instal·lacions, utillatge 
i mobiliari (2.141) - (84) - - - (2.225)

Amortització acumulada

Altre immobilitzat (4.561) - (243) - - - (4.804)

(271.305) (155) (13.786) 14.655 - - (270.591)

5.7. A continuació, es descriuen les operacions més signifi catives que s’han produït en l’exercici 2005: 

Altes d’immobilitzat material: 

• Adequació d’instal·lacions elèctriques a la normativa vigent i renovació de detecció d’incendis.  

• Nou pou per aconseguir aigua de més qualitat, amb la qual cosa es millora el medi ambient i la seguretat de la fàbrica.  
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• Nou accionament elèctric de la grua de PTA, per donar fi abilitat a aquesta instal·lació, que és la que assegura l’entrada de primeres 

matèries a fàbrica.  

• Diverses inversions de menor quantia.

Baixes d’immobilitzat material:

Durant l’exercici 2005 s’han donat de baixa principalment les instal·lacions denominades RX I i II i els bancs números 3 i 4 d’estiratge de fi bres. 

Inversions d’anys anteriors, encara no fi nalitzades:  

• Muntatge de silenciadors i realització de millores en la instal·lació CSSP-2 i CPU-2   

• Al centre de Tarragona s’estan portant a terme diverses inversions en instal·lacions destinades a la reducció del CO2.  

• Operació de lísing al venedor: L’operació consisteix en l’obtenció de fi nançament per mitjà de la venda a entitats fi nanceres d’una planta per a la 

postcondensació de grànuls d’ampolles, per un import global de 5,29 milions d’euros, més el corresponent Impost sobre el Valor Afegit. Segons el 

criteri exposat a la Nota 4 a), aquest tipus d’operacions es registren en l’epígraf “Immobilitzat material”.  

• Continuació de la inversió en l’accionament elèctric de la grua de PTA. 

 

Nota 6. Fons de comerç

Anàlisi del moviment durant l’exercici. La seva composició i evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2006 han estat 

les següents: 

(Milers d’Euros)

Saldo el
31.12.2005

Deterioració
de l’exercici

Saldo el
31.12.2006Augments

Catalana de Polímers, S.A.U. 6.406 - - 6.406 

Celtibérica de Finanzas, S.L.U. 768 - (768) -

Proyectos Voltak, S.L.U. 669 - (669) - 

Mendilau, S.L.U. 432 - (432) -

Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. - 18.193 - 18.193 

Artenius Italia, S.p.A - 33.050 - 33.050 

Artenius Uk, Limited - 52.260 - 52.260 

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi - 10.572 - 10.572 

Artenius Hellas, S.A. - 3.931 - 3.931 

8.275 118.006 (1.869) 124.412 
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El cost de les adquisicions realitzades en el decurs del 2006 ha estat el següent:

Cost d’adquisició

Artenius Portugal, Industrias de Polímeros, S.A. 22.614 

Selenis Sevicios Técnicos, SRL 200 

Artenius Hellas Holding, S.A. 7 

Artenius Hellas, S.A. 18.542 

Artenius Italia, S.p.A 58.702 

Artenius UK, Limited 210.430 

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi 84.520 

Artenius Rumania, SRL 5.440 

Artenius Sines, S.A. 50 

400.505 

Tal com esmentem a la Nota 2, apartat d) i en compliment de la NIIF 3, en les combinacions de negocis incorporades al perímetre de 

consolidació durant l’exercici 2006 s’han valorat els actius lliurats i els passius adquirits al seu valor raonable, sobre la base de les taxacions 

d’experts independents en el cas dels terrenys i edifi cis, tret d’Artenius UK, Limited, la valoració de la qual està en curs i serà actualitzada 

en el decurs del pròxim exercici.   

Les diferències signifi catives entre el valor raonable d’actius i passius identifi cables corresponents a les societats incorporades en les com-

binacions de negocis respecte al valor en llibres d’aquests són: 

• Artenius UK, Limited. Reconeixement d’un passiu laboral per import de 42,3 milions d’euros, corresponent al defecte entre el valor 

actual dels passius contrets en concepte de futurs compromisos del pla de pensions, estudi valoratiu realitzat per un expert actuarial, 

i el valor raonable dels actius vinculats a aquest fons de pensions en la data d’incorporació al grup, defecte calculat sobre la base del 

“principi del reconeixement total” defi nit en la IAS 19. Addicionalment, s’han reduït els comptes que cal cobrar per import d’1,9 milions 

d’euros en considerar-se que és improbable que es puguin cobrar. 

• Artenius Italia, S.p.A. Increment de valor dels terrenys i instal·lacions tècniques per imports de 9,5 i 6,8 milions d’euros respectivament. 

• Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi. Reajustament del valor net comptable de 

les maquinàries en dipòsit de clients per import d’1,8 milions d’euros, en reajustar-se el període d’amortització, anteriorment estimat 

com el període de vida útil de la maquinària i actualment reconsiderat com el període en què les màquines estaran en propietat del 

grup, en existir contractes de venda en ferm en períodes futurs.  

• Artenius Portugal, Industrias de Polímeros, S.A. S’han reajustat uns actius determinats per un import de 10,8 milions d’euros en 

considerar-se no realitzables. Addicionalment i segons que s’indica a la Nota 4.a) anterior, la societat ha procedit, amb anterioritat a la 

seva incorporació al perímetre de consolidació i de conformitat amb la normativa vigent a Portugal, a l’actualització a valor de mercat 

segons informe d’expert independent, dels elements registrats sota el compte “Instal·lacions tècniques i maquinària”; l’import d’aquesta 

revaloració és de 14,4 milions d’euros amb abonament a patrimoni net. 

Les diferències sorgides entre el cost d’adquisició i el valor raonable d’actius i passius detallats anteriorment s’han registrat com a fons de 

comerç; la seva comptabilització és provisional segons que estableix la NIIF 3, en el paràgraf 62.  

Com a conseqüència de la segregació de la branca d’activitat descrita a la Nota 1, apartat c), durant l’exercici 2006 s’han cancel·lat els 

fons de comerç vinculats als actius alienats procedents  Industrias Químicas Textiles, S.A.
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Nota 7. Altres actius intangibles 

7.1. Anàlisi del moviment durant l’exercici. La seva composició i evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2006 han 

estat les següents: 

(Milers d’Euros)

Movimients del exercici 2006 Saldo el  31.12.2006

Saldo el
31.12.2005

Modifi cació perímetre Traspassos

Diferencies
Conversió

Amortizació
Acumulada

Valor 
NetAltes (*)

Baixes 
(*) Addicions Retirades D (H) Cost

Despeses de
desenvolupament - - - 2.093 - - - - 2.093 - 2.093 

Concessions,
patents, llicències,
marques i similars - 49 - 45.016 - - - - 45.065 (789) 44.276 

Aplicacions
informàtiques 11.543 753 (170) 2.358 - - - - 14.484 (5.405) 9.079 

Altres immobilitzats 
immaterials - 768 - 6.622 (5.016) - - - 2.374 (1.425) 949 

11.543 1.570 (170) 56.089 (5.016) - - - 64.016 (7.619) 56.397 

(Milers d’Euros)

Movimients del exercici 2006

Saldo el
31.12.2005

Modifi cació perímetre Traspassos

Diferencies
Conversió

Saldo el
31.12.2006Addicions Retirades D (H)Altes (*) Baixes (*)

      

Amortització acumulada
Despeses desenvolupament - - - - - - - - - 

Amortització acumulada 
Concessions, patents, 
llicències,marques i similars - (34) - (755) - - - - (789)

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques (3.357) (657) 108 (2.156) - - - - (6.062)

Amortització acumulada
Altres immobilitzats 
immaterials - (766) - (2) - - - - (768)

(3.357) (1.457) 108 (2.913) - - - - (7.619)

(*) Vegeu Nota 1.c
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Durant l’exercici 2006 la societat ha adquirit a Advansa, BV, marques, patents i drets de llicenciament per un import de 45 milions d’euros. 

La venda de l’ús dels drets de llicenciament ha generat uns ingressos el 31 de desembre de 2006 de 16,44 milions d’euros.  

El càrrec a resultats d’aquest exercici en concepte de dotació a l’amortització dels actius intangibles ha pujat a 2,91 milions d’euros. 

El detall de les addicions al perímetre per empreses és el següent:

Societat (Milers d’Euros)

Artenius Hellas, S.A. 95 

Artenius Italia, S.p.A. 14 

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 2 

Artenius Romania, SRL 2 

113 

7.2. Anàlisi del moviment durant l’exercici 2005. La seva composició i evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2005 han 

estat les següents: 

(Milers d’Euros)

Moviments exercici 2005 Saldo el  31.12.2005

Saldo el
31.12.2004

Aplicació
NIIF

Traspassos

Amortizació
Acumulada

Valor 
NetAddicions Retirades D (H) Cost

Aplicacions informàtiques 9.622 - 1.921 - - - 11.543 (3.357) 8.186 

Avançament i immobilitzats
materials en curs

- (1.004) 1.004 - - - - - - 

Drets sobre béns
en règim d’arrendament 
fi nancer - (4.773) - - 4.773 - - - - 

9.622 (5.777) 2.925 - 4.773 - 11.543 (3.357) 8.186 

(Milers d’Euros)

Moviments exercici 2005

Saldo el
31.12.2004

Aplicació
NIIF

Traspassos
Saldo el

31.12.2005Addicions Retirades D (H)

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (1.729) - (1.628) - - - (3.357)

Amortització acumulada

Amortització acumulada 
Drets sobre béns en règim 
d’arrendament fi nancer - 155 (155) - - - - 

(1.729) 155 (1.783) - - - (3.357)
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7.3. Béns totalment amortitzats. L’import dels béns totalment amortitzats a la data de tancament de l’exercici pujava a 1,1 milions d’euros 

i el seu detall és el següent: 

(Milers d’Euros)

Aplicacions informàtiques 344 

Altres immobilitzats immaterials 768 

1.112 

Nota 8. Actius fi nancers no corrents 

8.1. Anàlisi del moviment durant l’exercici. La seva evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2006 ha estat la següent: 

(Milers d’Euros)

Saldo el
31.12.2005

Modifi cació 
 perímetre Traspassos

Saldo el
31.12.2006Altes (*) Baixes (*) Augments Disminucions D (H)

No corrent

Participacions en empreses 
excloses del perímetre
de consolidació - - - 2.281 - - - 2.281 

Cartera de valors 
a llarg termini 509 112 (2.754) 2.747 (69) - - 545 

Altres crèdits 263 88 - 92.582 (2.964) - (525) 89.444 

Dipòsits i fi ances constituïts
a llarg termini 525 27 (4) 33 (367) - (17) 197 

1.297 227 (2.758) 97.643 (3.400) - (542) 92.467 

(*) Vegeu Nota 1.c)

El detall de les addicions al perímetre de consolidació és el següent:

Societat (Milers d’Euros)

Artenius Hellas, S.A. 115 

Artenius Italia, S.p.A 20 

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 92 

227 

Les baixes al perímetre de consolidació corresponen a Industrias Químicas Textiles, S.A.

8.2. L’epígraf de “Participacions en empreses excloses del perímetre de consolidació” inclou la participació a la societat Fibras Europeas 

de Poliéster, S.L. (vegeu Nota 1, apartat c). 



84

8.3. La composició d’aquest epígraf d’“Altres crèdits” al tancament de l’exercici és la següent: 

(Milers d’Euros)

Fibracat Europa, S.L. 70.082

Deutors per venda de terrenys 16.311

Altres crèdits 3.051

89.444

Fibracat Europa, S.L.U. correspon als préstecs formalitzats, per import total de 69,6 milions d’euros, amb Fibracat Europa, SL, com a 

conseqüència de l’assumpció, per part de La Seda de Barcelona, S.A., del deute no traspassat relacionat amb la unitat de negoci de fi bra 

aportada per aquesta (vegeu Nota 1, apartat c). 

A la data de tancament de l’exercici, l’import de les despeses fi nanceres meritades i no vençudes puja a 0,48 milions d’euros.  

Aquest préstec i els seus interessos corresponents estan garantits amb garantia immobiliària dels terrenys en els quals hi ha ubicades les 

instal·lacions de Fibracat Europa, S.L.U. 

Deutors per venda de terrenys: Correspon a l’import pendent de cobrament per la venda realitzada durant l’exercici 2006 d’una fi nca 

propietat de La Seda de Barcelona, S.A., situada al Prat de Llobregat, tal com consta en el Registre de la Propietat d’aquesta població, 

tom 1.295, llibre 655, foli 137, fi nca núm. 35.250, inscripció quarta. 

8.4. Inversions afectes a garantia. En la data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats estan pignorades el 100% de las ac-

ciones Artenius Italia, S.p.A y de Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A., Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. (Sociedad 

Unipersonal), Artenius Holding, B.V., Artenius Uk, Limited y Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat MalzemeleriSanayi 

Anonim Sirketi a favor d’una entitat fi nancera atorgant d’un préstec sindicat per import de 405 milions d’euros (vegeu Nota 15.1).  

8.5. Anàlisi del moviment durant l’exercici 2005. La seva composició i evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2005 han 

estat les següents: 

 (Milers d’Euros)

Moviments exercici 2005

Saldo el
31.12.2004

Modifi cació 
Perimetre

Consolidació
Aplicació

NIIF
Incorporació

U.T.E (*)

Traspassos
Saldo el

31.12.2005Augments Disminucions D (H)

Llarg termini

Participacions en 
empreses
del grup excloses
del perímetre
de consolidació 1 (1) - - - - - - -

Cartera de valors
a llarg termini 509 - - - - - - - 509

Altres crèdits 7.030 - - 4 156 (37) - (6.890) 263

Dipòsits i fi ances 
constituïts a
llarg termini 38 - - 178 309 - - - 525

7.578 (1) - 182 465 (37) - (6.890) 1.297
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Nota 9. Participacions comptabilitzades pel mètode de la participació 

9.1. Anàlisi del moviment durant l’exercici. La seva composició i evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2006 han estat 

les següents: 

Petrolest, S.L. Les participacions equivalents al 49% del capital social es corresponen amb la fracció del patrimoni net que representa la 

participació del grup en el seu capital. La diferència respecte de la valoració efectuada de l’aportació al patrimoni de la societat de la branca 

d’activitat consistent en la distribució, la logística, la càrrega, la descàrrega i el transport de tota la gamma de productes que manufactura 

i comercialitza La Seda de Barcelona, S.A., puja a 610 milers d’euros i s’ha registrat com a major cost de la participació. 

Simpe, S.p.A. Les participacions, equivalents al 19% del capital social, van ser adquirides per La Seda de Barcelona, S.A amb data 22 

de desembre de 2006 i estan registrades per un import corresponent a la fracció del seu patrimoni net, que representa la participació del 

grup en el seu capital, i es registra la diferència respecte al valor del patrimoni social de la societat com a major cost de la participació per 

import de 1.188 milers d’euros. En aquest aspecte, cal destacar que en l’operació de compra es va establir el compromís d’adquirir la 

majoria del capital social durant l’exercici 2007.

9.2. Anàlisi del moviment durant l’exercici 2005. La seva composició i evolució durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2005 han 

estat les següents: 

(Milers d’Euros)

Saldo el
31.12.2005

Adicions
Perímetre

Saldo el
31.12.2006Augments Disminucions

Petrolest, S.L. 2.794 - 45 - 2.839 

Simpe, S.p.A - 7.030 - - 7.030 

2.794 7.030 45 - 9.869 

(Milers d’Euros)

Saldo el
31.12.2004

Saldo el
31.12.2005Augments

Petrolest, S.L. 2.777 17 2.794 

Nota 10. Existències

La seva composició, el 31 de desembre de 2006, era la següent:

(Milers d’Euros)

31.12.2006 31.12.2005

Mercaderies - 209

Primeres matèries i altres aprovisionaments 36.007 10.885

Recanvis 14.073 2.655

Productes semiacabats 10.622 6.091

Productes acabats 48.279 42.131

Acomptes a proveïdors 3.213 -

Altres 2.001 -

Provisió per depreciació       (833)     (227)

113.362 61.744
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      (Milers d’Euros)

31.12.2006 31.12.2005

Saldo inicial (227) (222)

Addició al perímetre de consolidació (8.136) -

Dotació (20) (70)

Aplicació 7.550 65

Saldo fi nal (833) (227)

No apareixen en els comptes anuals adjunts partides d’existències que fi gurin a l’actiu per una quantitat fi xa.  

El moviment de la provisió per deterioració és el següent:

Nota 11. Altres actius fi nancers corrents 

La composició d’aquest epígraf, el 31 de desembre de 2006, és la següent: 

(Milers d’Euros)

Imposicions a curt termini 1.250 

Dipòsits i garanties 21.000 

Altres crèdits 1.286 

23.536 

El detall per societat al tancament d’exercici és el següent:

Societat (Milers d’Euros)

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 1.229 

La Seda de Barcelona, S.A. 21.022 

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 1.285 

23.536 

Nota 12. Altres actius corrents 

El saldo d’aquest epígraf correspon principalment al deute pendent de compensar amb l’Administració pública. El detall per societat al 

tancament d’exercici és el següent: 

Societat (Milers d’Euros)

La Seda de Barcelona, S.A. 5.894 

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 1.238 

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat 
MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 11.605 

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 1.676 

Artenius Romania, SRL 994 

Resta de societats 923 

22.330 
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Nota 13. Patrimoni Net 

13.1. Capital social.Amb data 27 de juny de 2003, la Junta General d’Accionistes de  La Seda de Barcelona, S.A., va autoritzar el Consell 

d’Administració de la companyia perquè, en el termini d’un any, portés a terme un augment de la xifra de capital social fi ns a un màxim 

de 30.050.600 euros per mitjà de l’emissió i posada en circulació de 10.000.000 de noves accions ordinàries de 3,005060 euros de valor 

nominal cadascuna.

Amb data 1 d’abril de 2004, el Consell d’Administració, en ús de l’autorització conferida a favor seu per la Junta General d’Accionistes, va 

acordar l’ampliació de capital social defi nitiva en 27.700.643,08 euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació de 9.218.000 accions a 

la par, de 3,005060 euros de valor nominal cadascuna, que participarien en els benefi cis socials a partir de l’1 de gener de 2004. Aquesta 

ampliació va ser subscrita per mitjà d’un desemborsament dinerari d’1,63 euros per acció, que es va complementar amb 1,37506 euros 

per acció amb càrrec a les reserves de lliure disposició de la societat, i amb atribució als accionistes d’un dret de subscripció preferent en 

la proporció de deu accions noves per cada trenta-set accions antigues (10 per 37).  

Una vegada fi nalitzats sengles períodes de subscripció, 16 de juliol i 26 de juliol de 2004, es va cobrir del tot l’ampliació de capital, amb 

una xifra de capital social subscrit de 27.700.643,08 euros, dividit en 9.218.000 accions de 3,005060 euros de valor nominal cadascuna, 

mitjançant el desemborsament dinerari dels accionistes de 15.025.340,00 euros més 12.675.303,08 euros amb càrrec a les reserves de 

lliure disposició de la societat.  

Amb data 27 de juny de 2005, la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes va aprovar, per unanimitat dels accionistes amb 

dret a vot presents i representats, la reducció de capital per import de 87.107.802,50 euros mitjançant la reducció del valor nominal de 

cadascuna de les accions que integren el capital social de la societat, que va quedar fi xat en 1,00 euro per acció, i amb aquesta fi nalitat 

es va dotar la corresponent reserva indisponible d’acord amb l’article 167.3 del text refós de la Llei de societats anònimes.  

Segons l’acord adoptat per unanimitat per la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la societat celebrada el 21 d’octubre de 2005 i 

l’acord d’execució adoptat aquell mateix dia pel Consell d’Administració, es va aprovar l’ampliació de capital de La Seda de Barcelona, S.A., 

per import de 72.693.750,00 euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de 58.155.000 noves accions ordinàries, d’1,00 euro de valor 

nominal, amb una prima d’emissió de 0,25 euros per acció, que participen en els benefi cis de la societat a partir de l’1 de gener de 2005. En 

aquesta ampliació es reconeix el dret de subscripció preferent de les noves accions en la proporció de 5 accions noves per cada 7 accions 

antigues/obligacions convertibles.  

Una vegada fi nalitzat el primer període de subscripció, el 19 de novembre de 2005, es va cobrir totalment l’ampliació de capital, amb 

una xifra de capital social subscrit de 58.155.000 euros, dividit en 58.155.000 accions d’1,00 euro de valor nominal cadascuna més una 

prima d’emissió de 0,25 euros per acció per import global de 14.538.750 euros, mitjançant el desemborsament dinerari dels accionistes 

de 72.693.750 euros. 

Amb data 10 de febrer de 2006, un cop fi nalitzat el període de conversió inicial de l’emissió d’obligacions convertibles acordada el 25 

de juny de 2005 pel Consell d’Administració de la societat (vegeu Nota 14), s’ha exercitat el dret de conversió en accions de 35.847.883 

obligacions convertibles, dividit en 35.847.883 accions d’1,00 euro de valor nominal cada una més una prima d’emissió de 0,25 euros 

per acció per import global de 44.809.854,00 euros. 

Amb data 12 de juny de 2006, la Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes de la societat va aprovar, per unanimitat dels 

accionistes amb dret de vot presents i representats, autoritzar el Consell d’Administració perquè, en el termini màxim d’un any, execu-

tés una ampliació de capital per un import efectiu de 418.721.946,00 euros mitjançant la posada en circulació al seu valor nominal de 

279.147.964 accions, d’1,00 euro de valor nominal cada una, amb una prima d’emissió de 0,5 euros per acció, que participaran en els 

benefi cis socials a partir de l’1 de gener de 2006.  

Una vegada fi nalitzat el primer període de subscripció, el 3 d’agost de 2006, es va cobrir totalment l’ampliació de capital, amb una xifra de 

capital social subscrit de 279.147.964,00 euros, dividit en 279.147.964 accions d’1,00 euro de valor nominal cadascuna més una prima 

d’emissió de 0,5 euros per acció per import global de 139.573.982,00 euros, mitjançant el desemborsament dinerari dels accionistes de 

418.721.946,00 euros.  
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Amb data 10 d’agost de 2006, un cop fi nalitzat el primer període de conversió ordinari de l’emissió d’obligacions convertibles acordada el 

25 de juny de 2005 pel Consell d’Administració de la societat (vegeu Nota 14), s’ha exercitat el dret de conversió de 320.509 obligacions 

convertibles, en 192.569 accions d’1,00 euro de valor nominal cada una més una prima d’emissió d’1,08 euros per acció per import global 

de 400.543,52 euros. 

La xifra defi nitiva de capital social després de l’ampliació de capital i de la conversió en accions de les obligacions convertibles es fi xa en 

416.787.398,00 euros, dividit en 416.787.398 accions ordinàries, totalment subscrites i desemborsades, d’1,00 euro de valor nominal 

cadascuna, que pertanyen a una mateixa i única sèrie, i representades mitjançant anotacions en compte.  

Les participacions en el capital de la societat iguals o superiors al 3%, exclosa l’autocartera (vegeu Nota 13,3), es corresponen amb el 

detall següent: 

Accionista % Participació

Imatosgil Investimentos SPGS, S.A. 11,014

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L. 5,023

Caixa Geral de Depositos, S.A. 5,002

Caixa Capital Sociedade de Capital Risco, S.A. 4,502

13.2. Prima d’emissió Amb relació a aquest import, el text refós de la Llei de societats anònimes en permet expressament la utilització per 

ampliar el capital i no estableix cap mena de restricció pel que fa a la seva disponibilitat. 

13.3. Reserves.

Reserva legal. D’acord amb l’article 214 del text refós de la Llei de societats anònimes, cal dotar aquesta reserva amb el 10% dels benefi cis 

de l’exercici, fi ns que el fons de reserva constituït arribi al 20% del capital social desemborsat. La reserva legal es pot utilitzar per augmentar 

el capital en la part del seu saldo que sobrepassi el 10% del capital ja augmentat. Excepte per a aquesta fi nalitat i mentre no superi el 20% 

del capital social, aquesta reserva només es pot destinar a la compensació de pèrdues, sempre que no hi hagi altres reserves disponibles i 

sufi cients per a aquesta fi nalitat. L’import, en la data de tancament de l’exercici, puja a 11,73 milions d’euros.  

El 31 de desembre de 2006 l’import de la reserva legal no cobria el 20% del capital social.

Reserves per a accions pròpies La societat ha procedit, en aplicació de l’article 79.3 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, a dotar 

la reserva indisponible corresponent al cost d’adquisició de les accions pròpies en poder d’aquesta.

Les accions pròpies en poder de la societat a la data de tancament de l’exercici representen un percentatge immaterial sobre el capital 

social (0,31%), i es dota amb aquesta fi nalitat i pel seu preu d’adquisició la corresponent reserva indisponible, d’acord amb l’article 79.3 

del text refós de la Llei de societats anònimes. El nombre total d’accions pròpies posseïdes directament per la societat puja a 1.310.000, 

amb un preu mitjà d’adquisició de 2,40 euros/acció. El valor de cotització de les accions de la societat a la data de tancament de l’exercici 

va ser de 2,42 euros/acció. L’import, en la data de tancament de l’exercici, puja a 3,05 milions d’euros. 

Reserva per capital amortitzat. D’acord amb l’article 167.3 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, la Societat va procedir a dotar 

una reserva pel valor nominal de les accions pròpies amortitzades el 1996 (6,06 milions d’euros) i que van ser adquirides per la societat 

en aquell exercici a títol gratuït.  

Durant l’exercici 2005 i com a conseqüència de la reducció de capital aprovada per la Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes de 

data 27 de juny de 2005 (vegeu Nota 13.1), la Societat, d’acord amb l’article esmentat en el paràgraf anterior, ha dotat una reserva per import 

de 87,11 milions d’euros com a conseqüència de la reducció del valor nominal de cadascuna de les accions que integren el capital social de 

la societat i que ha quedat fi xat en 1,00 euro l’acció. El saldo, a la data de tancament de l’exercici, puja a 93,17 milions d’euros.  

La reserva dotada només pot ser disposada amb els mateixos requisits que els exigits per a la reducció del capital social. 



89

Reserva per cessió. Com a conseqüència de l’absorció per la societat Hispano Química, S.A. (Societat Unipersonal) i Viscoseda Bar-

celona, S.L. (Societat Unipersonal) realitzada amb data 14 de desembre de 2001, es va generar una reserva de cessió deutora per la 

diferència entre els actius i passius aportats per les societats absorbides, per import de 14,43 milions d’euros. 

Reserva per fusió. Aquest import es registra com a conseqüència del procés de fusió inscrit en el Registre Mercantil en l’exercici 2005 

(vegeu Nota 1 a). 

Reserva de primera aplicació NIIF. Com a conseqüència de la primera aplicació de les NIIF en els estats fi nancers del grup, l’1 de gener 

de 2004 sorgeixen determinats actius i passius que es troben explicats en els comptes anuals de l’exercici anterior, l’efecte en patrimoni 

dels quals es reconeix en aquest epígraf.

Reserves en societats consolidades per integració global i pel mètode de la participació. El desglossament per entitats d’aquest epígraf 

el 31 de desembre de 2006 i 2005 és aquest: 

(Milers d’Euros)

Saldo el
31.12.2006

Saldo el
31.12.2005Societats del grup

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. 5.876 3.291 

Industrias Químicas Textiles, SA (Societat Unipersonal) - 6.032 

SLIR, SA (Societat Unipersonal) (173) (215)

CAR B-IQA de Tarragona, S.L. 171 11 

Resta societats - (1)

5.874 9.118 

Societats Associades

Petrolest, S.L. 52 34 

13.4. Interessos minoritaris. El saldo inclòs en aquest epígraf del balanç de situació consolidat adjunt, el 31 de desembre de 2006, recull 

el valor de la participació dels accionistes minoritaris en les societats consolidades. Així mateix, el saldo que es mostra en el compte de 

pèrdues i guanys adjunt en l’epígraf “Benefi cis atribuïts a socis externs” representa la participació d’aquests accionistes minoritaris. 

El detall dels interessos dels socis externs d’aquelles societats dependents que es consoliden pel mètode d’integració global en les quals 

la propietat és compartida amb tercers és el següent: 

(Milers d’Euros)

Saldo el
31.12.2005

Altes 
perímetre

Altres 
ajustos 

Saldo el
31.12.2006

Desglossament el 31 de desembre de 2006

Societat

Resultat 
atribuït

a la 
minoria Capital Reserves Resultat Total

CARB-IQA de 
Tarragona, S.L. 482 - (156) 2 328 312 14 2 328 

Artenius
Hellas, S.A. - 14.039 - - 14.039 12.061 1.978 - 14.039 

482 14.039 (156) 2 14.367 12.373 1.992 2 14.367 
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Nota 14. Emissió d’obligacions i altres valors negociables

Amb data 27 de juny de 2005, el Consell d’Administració de la societat, en ús de l’autorització conferida per la Junta General d’accionistes 

de la mateixa data i a l’empara de l’article 153.1 a) de la Llei de societats anònimes, acorda una emissió d’obligacions convertibles per 

import de 47.468.750,00 euros, mitjançant l’emissió de 37.975.000 obligacions convertibles a 1,25 euros de valor nominal cadascuna.  

La conversió de les obligacions emeses s’efectua, en el període inicial, a un tipus fi x d’1,25 euros, és a dir, 1,00 euro de valor nominal més 

una prima d’emissió de 0,25 euros per acció i en els períodes ordinaris de conversió, així com en els excepcionals a un tipus variable igual 

al 90% del valor mitjà de cotització de les accions ordinàries de la societat de les 65 sessions anteriors a la data d’inici de cada període 

ordinari de conversió.  

Un cop fi nalitzat el període de conversió inicial i el primer període de conversió ordinari, 10 de febrer i 10 d’agost de 2006 respectiva-

ment, s’ha exercitat el dret de conversió en accions de 35.847.883 i 320.509 obligacions convertibles a 1,25 euros de valor nominal 

cadascuna. La valoració de les accions per als períodes de conversió esmentats anteriorment va ser d’1,25 i 2,08 euros, respectivament 

(vegeu Nota 13).  

Les obligacions emeses meriten un interès nominal fi x del 5% pagador cada semestre, des de la data de desemborsament (11 d’agost de 

2005) fi ns a la data d’amortització (11 d’agost de 2010) o, si escau, de conversió en accions de la societat.

Aquesta emissió compleix els requisits necessaris establerts per la NIIF per ser considerats com a “Instruments de capital”. Per aquest mo-

tiu, de l’import net rebut des de l’emissió de les obligacions se n’ha diferenciat l’import corresponent a l’element de passiu del component 

de patrimoni net, per valor de 23 milers d’euros, que representa el valor raonable de l’opció incorporada per aquest instrument.  

L’import refl ectit en el balanç el 31 de desembre de 2006 correspon al valor actual net dels pagaments futurs que es generaran, actualitzats 

a la taxa d’interès efectiu.  

En la data de formulació d’aquests comptes anuals, el Consell d’Administració de La Seda de Barcelona, SA, ha decidit amortitzar de 

manera anticipada la totalitat de les obligacions existents el 31 de desembre de 2006, que representen el 4,75% del total de l’emissió. 

L’esmentada amortització es produiria durant el mes d’agost de 2007, coincidint amb la fi nalització del període d’interès. 

Nota 15. Deute fi nancer

15.1. Deute amb entitats de crèdit. La composició d’aquest epígraf, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Disposat Límit (1)

 Tipus d’operació       Curt termini Llarg termini Concedit Disponible

Préstecs 11.654 401.789 - -

Arrendament fi nancer 1.282 2.036 - -

Crèdits 12.695 - 16.197 4.742

Efectes descomptats 2.976 - 1.650 1.170

28.607 403.825 17.847 5.912

(1) Correspon a operacions a curt termini. 

L’import registrat com a préstec correspon a la concessió per part d’una entitat fi nancera com a col·locadora única d’un préstec sindicat 

per import de 405 milions d’euros, el termini màxim de venciment del qual és de 9 anys, ratifi cat contractualment el 14 de juny de 2006. 

Aquest préstec està garantit mitjançant la pignoració d’accions de societats del grup (vegeu Nota 8.4) i per fi ançament d’Industrias Quími-

cas Asociadas LSB, S.L.U. (vegeu Nota 19). 
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Els venciments del deute a llarg termini es corresponen amb aquest detall: 

(Milers d’Euros)

2012 i
següents2008 2009 2010 2011 Totals

Préstecs 9.746 13.629 28.249 41.719 308.446 401.789

Arrendament fi nancer 1.341 695 - - - 2.036 

Les operacions descrites estan majoritàriament referenciades a l’euríbor a un any més un diferencial que oscil·la entre l’1,75% i el 2,5%.  

A la data de tancament de l’exercici, l’import de les despeses fi nanceres meritades i no vençudes puja a 0,14 milions d’euros.  de euros.

 

15.2. Altres passius fi nancers. La composició d’aquest epígraf, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Curt 
termini

Llarg 
termini

Ajornament deute administracions públiques  1.358 -

Indemnitzacions 3.922 2.908

Derivats  - 3.349

5.280 6.257

Els aspectes més signifi catius en relació amb aquest epígraf són els següents: 

- Ajornament deute Administracions Públiques. Correspon en la seva totalitat al deute assumit, com a conseqüència de l’extinció de “La 

Seda de Barcelona-Courtaulds España, Central Energética, Unió Temporal d’Empreses Ley 18/82 de 26 de mayo”, amb l’Agència 

Tributària com a conseqüència de la liquidació de l’impost elèctric dels exercicis 2000 a 2004. 

- Derivats. El grup té contractades 8 cobertures de tipus d’interès per cobrir les variacions en els fl uxos d’efectiu atribuïts al risc associat 

a les variacions en els tipus d’interès del préstec concedit per import de 405 milions d’euros (vegeu Nota 15.1) les característiques dels 

quals són les que es descriuen a continuació:

(Milers d’Euros)

Valor Nacional Venciment

Préstec 94.574 12/11/2012

Préstec 25.000 14/08/2007

Préstec 95.000 30/06/2014

Préstec 95.000 30/06/2015

Préstec 65.000 30/06/2013

Préstec 10.000 30/06/2013

Préstec 5.000 30/05/2011

Préstec 5.000 30/12/2010

Els tipus d’interès contractats oscil·len entre l’1,75% i el 2,5%. L’amortització d’aquests contracte és de forma lineal durant el període 

vigència d’aquests.  

L’import registrat en patrimoni net durant l’exercici corresponent a cobertura de fl ux d’efectiu puja a 3,35 milions d’euros. 
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- Indemnitzacions. Corresponen a indemnitzacions assumides per la societat com a conseqüència de la cessió global d’actius i passius 

d’Hispano Química, S.A. (Societat Unipersonal), i Viscoseda Barcelona, S.L. (Societat Unipersonal), i del procés de reestructuració dut 

a terme pel grup; aquestes s’han generat entre el 2000 i el 2006.

Els venciments de les indemnitzacions a llarg termini es distribueixen amb aquest desglossament: 

(Milers d’Euros)

2012 y
següents2008 2009 2010 2011 Total

Indemnitzacions 1.766 964 55 44 79 2.908 

Nota 16. Provisions

La composició d’aquest epígraf, el 31 de desembre de 2006, és la següent:

(Milers d’Euros)

Provisions per a pensions i similars 43.557 

Altres provisions 1.037 

44.594 

El detall per societat al tancament d’exercici és el següent:

Societat (Milers d’Euros)

Artenius Hellas, S.A. 476 

Artenius Italia, S.p.A 1.228 

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat
MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 1.286 

Artenius Uk, Limited 40.567 

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 1.037 

44.594 

El grup comptabilitza les prestacions posteriors al treball de conformitat amb la NIC 19 Retribucions als empleats.  

Això no obstant, el grup compta amb dos plans de jubilació que cobreixen menys del 25% dels seus empleats (inclosa la direcció execu-

tiva). D’aquests plans, només un és un pla de prestació defi nida relatiu als empleats de la fi lial del Regne Unit, Artenius UK. Aquest pla 

cobreix els 263 empleats actuals i està tancat a nous empleats, els quals estan coberts per un pla d’aportació defi nida. Els altres plans en 

funcionament són d’aportació defi nida. Un pla d’aportació defi nida exigeix que l’empresa pagui les aportacions al pla de pensions de cada 

treballador cobert pel pla en un compte de jubilació individual que s’utilitza per proporcionar les pensions en el moment de la jubilació. Això 

no obstant, en el cas del pla de jubilació de prestació defi nida, les prestacions per jubilació es basen en els anys treballats pels empleats 

i en la remuneració fi nal mitjana d’aquests, i el pla es fi nança a través d’un fons a part, administrat per un dipositari. Cada tres anys es 

fa una valoració actuarial completa del pla de prestació defi nida del Regne Unit per part d’actuaris qualifi cats independents, i s’adopta el 

mètodes de la unitat projectada. La darrera valoració actuarial completa es va obtenir el 2004 i la següent es farà al juliol del 2007. A més 

d’això, cada any es fa una valoració comptable completa el 31 de desembre d’acord amb les normes NIIF. 
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Supòsits fi nancers clau relatius al pla de prestació defi nida d’Artenius UK 

Els índexs mitjans ponderats principals utilitzats el 31 de desembre van ser els següents:

 2006 % anual 2005 % anual

Índex de descompte 5,1 4,9

Índex d’infl ació 2,8 2,5

Índex de rendiment dels actius del pla previst a llarg termini 6,7 6,4

Futurs increments salarials 3,8 4,0

Increments de les pensions 2,5-2,8 2,5

Aquests índexs es basen en les expectatives de mercat per classe d’actius, a l’inici del període, en relació amb les rendibilitats durant 

tota la vigència de les obligacions relacionades. El procés de defi nició de supòsits es basa en anàlisis històriques a curt i llarg termini, i en 

previsions dels gestors d’inversions en relació amb els valors de renda variable i de renda fi xa. 

Supòsits sobre mortalitat: pla de prestació defi nida, Regne Unit 

El grup analitza l’experiència del fons d’Artenius UK sobre mortalitat en els termes de les taules de mortalitat actuals aplicades: PMA92CO5MC 

i PFA92CO5MC. Aquestes taules s’han aplicat des de la data d’adquisició de la fi lial. Anteriorment, les taules aplicades no es basaven en 

previsions de curt a mitjà termini i, per consegüent, el dèfi cit assumit en el moment de l’adquisició s’ha incrementat en 18 milions d’euros per 

retre compte de l’augment de la longevitat tant en els homes com en les dones participants. 

 

Pla de prestació defi nida: revelació d’informació sobre pensions 

Imports reconeguts en el balanç general del grup 

31.12.2006

Valor raonable total dels actius del pla 107.242

Valor actual de les obligacions defi nides (148.046)

(Dèfi cit) net del pla (40.804)

Guany actuarial no reconegut (1.507)

Actiu/passiu net reconegut en el balanç general del grup (40.567)

Anàlisi dels imports reconeguts en el compte de resultats del grup

Trimestre fi ns al 
31 de desembre 

de 2006
milers d’euros 

Costos de serveis actuals 609

Costos d’interessos 1.517

Rendiment previst dels actius del pla (1.546)

Import total carregat al compte de resultats 580
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Canvis en el valor raonable de les obligacions de prestació defi nida durant el trimestre fi nalitzat el 31 de desembre de 2006 

Fluctuacions del valor raonable dels actius del pla durant l’exercici

(Milers d’Euros)

El 30 de setembre de 2006 144.670

Cost de serveis actuals 609

Cost d’interessos 1.517

Aportacions dels partícips del pla 222

(Guany)/pèrdua actuariall 1.923

Prestacions pagades amb càrrec al pla (718)

Despeses pagades (97)

Primes pagades (80)

Obligació de prestacions el 31 de desembre de 2006 148.046

(Milers d’Euros)

Valor raonable dels actius del pla el 30 de setembre de 2006 102.357

Rendiment previst dels actius del pla 1.546

Guany/(pèrdua) actuarial sobre els actius del pla 3.205

Aportacions de l’empresa 807

Aportacions dels membres 222

Prestacions pagades amb càrrec al pla/l’empresa (718)

Despeses pagades (97)

Primes pagades (80)

Valor raonable dels actius del pla el 31 de desembre de 2006 107.242

Estratègies i polítiques d’inversió

Actualment, la majoria dels actius del pla estan representats per inversions en renda variable, tot i que les assignacions d’actius actuals i 

futures són determinades pels dipositaris del pla. 

Nota 17. Situació fi scal 

En l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006, La Seda de Barcelona, S.A., i les seves societats situades en territori espanyol i par-

ticipades directament o indirectament en un 75% com a mínim del capital (vegeu Nota 1 b)), estaven acollides al Règim de Declaració 

Consolidada i formaven part del grup consolidat 236/03; La Seda de Barcelona, S.A., n’era la societat dominant.   

Les societats que constitueixen el grup afecte a l’esmentat règim tributari són: 

- La Seda de Barcelona, S.A. (que inclou Catalana de Polímers, S.A.U., KD-IQA, S.L.U, Celtibérica de Finanzas, S.L.U., Mendilau, 

S.L.U., Proyectos Voltak, S.L.U., Iberseda, S.L.U., absorbides mitjançant fusió aprovada en la Junta General Extraordinària d’accionistes 

de data 29 de desembre de 2004 i inscrita el 16 de juny de 2005 en el Registre Mercantil).

 

- SLIR, S.L.U.

- Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U.
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L’aplicació del Règim de Tributació Consolidada suposa que s’integrin a l’entitat dominant (La Seda de Barcelona, S.A). els crèdits i 

dèbits individuals per l’Impost sobre societats, per la qual cosa les societats han d’efectuar a La Seda de Barcelona, S.A., la liquida-

ció per aquest impost. Les societats dependents no incloses en aquest grup consolidat tributen de manera individual directament a 

l’Administració Tributària.  

Totes les bases imposables calculades individualment per cada societat pertanyent al grup són agregades inicialment, i es corregeixen per 

l’efecte impositiu que es deriva de la consideració de la diputació especial consolidada per a les societats del “grup fi scal”. 

17.1. Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’Impost sobre societats. El quadre següent mostra la conciliació 

entre el resultat d’aplicar el tipus impositiu mitjà, al resultat comptable consolidat determinat per les Normes Internacionals d’Informació 

Financera i la despesa per impost sobre els guanys registrada en els exercicis 2006 i 2005. 

(Milers d’Euros)

2006  2005

Resultat consolidat abans d’impostos 32.768 8.799 

Diferències permanents (4.828) 1.615 

Resultat ajustat 27.940 10.414 

Tipus impositiu 35% 35%

Resultat ajustat per tipus impositiu 9.779 3.645 

Efecte de l’aplicació de diferents tipus
impositius 130 80 

Deduccions i bonifi cacions (14) (149)

Compensació de bases imposables (49) (15)

Ajustos aplicació NIIF (1.962) (772)

Ajustos al resultat de l’exercici anterior - (107)

Activació de bases imposables negatives 
d’exercicis anteriors (7.639) -

Impost meritat 245 2.682 

17.2. Actius per impostos diferits. Sota aquest epígraf apareixen registrats els crèdits fi scals per Impost sobre societats que cal com-

pensar amb futures bases imposables, els impostos anticipats derivats de les deduccions fi scals pendents d’aplicació, com també les 

diferències temporals d’actiu que es preveuen recuperables en el futur i que deriven de la diferència entre el valor en llibres dels actius i 

passius i la seva base fi scal.  

Els moviments registrats durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006 són els següents: 

(Milers d’Euros)

Modifi cació perímetre
Diferències

de conversió31.12.2005 Altes Baixes Augments Disminucions 31.12.2006

Crèdits fi scals del grup 26.509 - (3.368) 11.554 (7.716) - 26.979 

Deduccions pendents 
d’aplicació 779 - - 41 (48) - 772 

Impostos anticipats 7.021 2.088 - 10.615 (77) 3 19.650 

34.309 2.088 (3.368) 22.210 (7.841) 3 47.401 
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Les retirades del perímetre corresponen a l’activació de bases imposables corresponents a la societat Industrias Quimicas Textiles, S.A. 

(vegeu Nota 1, apartat c). 

La reestructuració del Grup La Seda encaminada a la producció i la distribució del PET, així com la projecció internacional assolida mit-

jançant l’adquisició de les participacions en societats no residents, fa preveure que s’obtindran benefi cis fi scals que permetin assegurar la 

compensació de les bases imposables negatives no activades en exercicis anteriors, en els pròxims deu anys, per la qual cosa el grup con-

solidat ha registrat en l’exercici 2006 l’activació corresponent de les dites bases per import d’11.554 milers d’euros. Les bases imposables 

negatives s’han activat amb el tipus impositiu previst per als exercicis tancats a partir del 2008 aplicable per a cada societat.  

Les diverses societats domiciliades en territori espanyol han procedit a comptabilitzar la variació del tipus impositiu, i s’ha ajustat l’import 

dels impostos anticipats i diferits, així com els crèdits de les bases imposables activades (vegeu impacte a la Nota 4, apartat ñ). 

El desglossament el 31 de desembre de 2006 és el següent:

(Milers d’Euros)

 31.12.2006  31.12.2005

Crèdits fi scals del grup 26.979 26.509 

Deduccions i bonifi cacions pendents d’aplicació 772 779 

Aplicació NIIF 9.565 6.956 

- Despeses d’establiment 8.284 1.890 

- Immobilitzacions materials 507 1.190 

- Despeses a distribuir

- Comptes per cobrar i altres

751 918 

23 2.958 

Altres 10.085 65 

47.401 34.309 

El desglossament i els moviments registrats durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2005 són els següents: 

(Milers d’Euros)

Saldo el 
31.12.2004

Diferències 
temporals 
d’ activu

Incorporació
U.T.E.

Crèdit fi scal
per compensar 
generat en el 

període

Crèdit fi scal que 
cal compensar 
aplicat en el 

període
Saldo el 

31.12.2005

Crèdit fi scal per pèrdues
a compensarr 25.920 - - 1.323 (734) 26.509 

Impost anticipat 10.531 (3.575) 65 - - 7.021 

Deduccions pendents 
d’aplicació 760 - - 19 - 779 

Total 37.211 (3.575) 65 1.342 (734) 34.309 

El detall de les addicions al perímetre per empreses és el següent:

Societat (Milers d’Euros)

Artenius Hellas, S.A. 947 

Artenius Italia, S.p.A 1.141 

2.088 
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17.3. Passius per impostos diferits. En aquest epígraf apareixen registrades les diferències temporals de passiu que es preveuen recupe-

rables en el futur i que deriven de la diferència entre el valor en llibres dels actius i passius, i la seva base fi scal. 

El desglossament el 31 de desembre de 2006 és el següent: 

(Milers d’Euros)

 31.12.2006  31.12.2005

Per operacions intragrup 671 973 

Amortització accelerada 2.232 17 

Aplicació NIIF 13.030 19.495 

- Actualització terrenys

- Actualització deutes

- Aplicació lísing al venedor

12.811 19.382 

143 88 

76 25 

Exempció per reinversió - 10 

Altres 7.518 -

23.451 20.495 

17.4. Tal com estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar defi nitivament liquidats fi ns que les declaracions presen-

tades hagin estat inspeccionades per les autoritats fi scals, o hagi passat el termini de prescripció.  

L’Agència Tributària va concloure, durant l’exercici 2006, l’actuació inspectora notifi cada, amb data 22 de juny de 2005, a la societat ab-

sorbida Catalana de Polímers, S.A.U.   

Amb relació als exercicis no prescrits, els administradors de la societat no esperen que, en cas d’inspecció, apareguin passius addicionals 

d’importància. 

17.5. Les bases imposables negatives i les deduccions corresponents a les societats pertanyents al grup fi scal espanyol i a la resta del 

grup, pendents de compensació fi scal, es detallen a continuació: 

Bases imposables negatives corresponents al grup fi scal espanyol

Societat Any de generació Any de prescripció (Milers d’Euros)

La Seda de Barcelona, S.A. 1992 2007 2.352

1993 2008 7.162

1996 2011 9.352

1997 2012 17.188

1998 2013 15.167

1999 2014 19.632

2000 2015 3.674

2001 2016 1.530

2002 2017 15

2003 2018 1

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. (Societat Unipersonal) 2003 2018 216

SLIR, S.L.  (Societat U(nipersonal) 1995 2010 158

1996 2011 472

1997 2012 396

1998 2013 520

1999 2014 61

2000 2015 550

2001 2016 569
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Societat Any de generació Any de prescripció (Milers d’Euros)

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 2006 2011 11.659

Artenius Uk, Limited 2000 Indefi nido 109

2001 Indefi nido 51.141

2002 Indefi nido 5.762

2006 Indefi nido 32.908

Artenius Romania, SRL 2005 2010 167

2006 2011 217

Artenius Italia, S.p.A 2006 2011 6.478

2004 2009 3.526

Societat Any de generació Any de prescripció (Milers d’Euros)

La Seda de Barcelona, S.A. 1997 2007/08 128

1998 2008/09 158

1999 2009/10 305

2000 2010/11 22

2001 2011/12 51

2002 2012/13 29

2003 2013/14 9

2004 2014/15 8

2005 2015/16 18

2006 2016/17 7

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. 1997 2007/2008 7

(Societat Unipersonal) 2000 2010/2011 26

2003 2013/2014 0

2004 2014/2015 0

2005 2015/2016 2

2006 2016/2017 2

SLIR, S.L. (Societat Unipersonal) 1998 2008 2

2001 2011 16

Bases imposables negatives corresponents a la resta del grup

Deduccions pendents d’aplicar
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17.6. Segons l’escriptura de fusió inscrita en el Registre Mercantil amb data 16 de juny de 2005 (vegeu Nota 1 a), les societats que hi in-

tervenen deixen constància de la seva intenció d’acollir-se al règim de neutralitat fi scal previst en el capítol VIII, del títol VII, del Reial decret 

legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats.  

El detall per data d’adquisició dels béns transmesos susceptibles d’amortització que han estat incorporats a la societat adquirent és aquest: 

Dates d’adquisició 

Despeses d’establiment 2000 - 2001

Despeses de recerca i desenvolupament 2000, 2001 y 2003

Concessions, patents i llicències 2002

Aplicacions informàtiques 2001 y 2003

Construccions 1961 - 2003

Instal·lacions tècniques i maquinària 1987 - 2003

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 1987 - 2001

Altre immobilitzat 1996 - 2003

Els últims balanços de situació tancats corresponents a les societats transmetents que participen en el procés de fusió descrit en la Nota 

1 són els següents:

(*) Societat unipersonal

Catana de 
Polímers, S.A. 

(*)

Celtiberica de 
Finanzas, S.L. 

(*)

Proyectos 
Voltak, S.L.

(*)
Mendilau, S.L. 

(*)
KD-IQA, S.L. 

(*)
Iberseda, S.L. 

(*)

(Milers 
d’Euros)

(Milers 
d’Euros)

(Milers 
d’Euros)

(Milers 
d’Euros)

(Milers 
d’Euros)

(Milers 
d’Euros)

Actiu

Immobilitzat

Despeses d’establiment 1.238 - - - - -

Immobilitzat immaterial, net 6.907 - - - 694 -

Immobilitzat material, net 92.002 - - - 3.111 -

Immobilitzat fi nancer, net 5.180 7.266 6.606 2.117 - -

Despeses que cal distribuir
en diversos exercicis 6.922 - - - - -

Circulant

Existències 20.308 - - - 679 -

Deutors 91.944 - - - 2.608 3

Inversions fi nanceres temporals 1.691 - - - - 1

Tresoreria 203 - - - 7 6

Ajustos per periodifi cació 482 - - - - -

226.877 7.266 6.606 2.117 7.099 10

Pasiu

Passiu no exigible 56.851 58 24 712 2.292 (22)

Provisions per a riscos i despeses - - - - - -

Passiu exigible a llarg termini 34.036 7.208 6.581 1.405 - -

Passiu exigible a curt termini 135.990 - 1 - 4.807 32

226.877 7.266 6.606 2.117 7.099 10
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La societat adquirent, com a conseqüència del procés de fusió descrit a la Nota 1 anterior, ha incorporat al seu actiu per import de 57 

milers d’euros els benefi cis fi scals de la societat absorbida Catalana de Polímers, S.A. (Societat Unipersonal), que corresponen a les 

deduccions i bonifi cacions pendents d’aplicació. 

Nota 18. Altres passius

A la data de tancament de l’exercici, la seva composició era aquesta: 

(Milers d’Euros)

Corrent No Corrent

Deute corrent amb administracions públiques 5.737 -

Remuneracions amb el personal pendents de pagament 3.331 -

Proveïdors d’immobilitzat 4.335 58

Ajustos per periodifi cació - 9.608

Compra de participacions Grupo Advansa 20.000 -

Compra de participacions Simpe, S.p.A. 6.000 -

Préstec Industrias Químicas Textiles, S.A. 2.966 -

Altres 4.298 1.352

46.667 11.018

En l’epígraf “Ajustos per periodifi cació” s’inclouen principalment imports corresponents a subvencions, el desglossament del qual és el següent: 

El préstec a Industrias Químicas Textiles, SA, correspon al saldo resultant de la liquidació dels saldos deutors i creditors existents entre amb-

dues societats amb anterioritat a la venda de les participacions  Industrias Químicas Textiles, S.A. per part de La Seda de Barcelona, S.A.

Nota 19. Garanties compromeses amb tercers

Amb relació a aquest punt i de manera complementària al que ja s’ha expressat a les Notes 5.4 i 8.4, la societat dominant, el 31 de des-

embre de 2006, tenia avals prestats davant de tercers i societats del grup per import de 7,31 i 3,58 milions d’euros, respectivament. 

Així mateix La Seda de Barcelona, S.A. ha rebut fi ançament per part d’Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. per import de 405 

milions d’euros (vegeu Nota 15.1) i ha rebut avals d’entitats fi nanceres per import de 24,12 milions d’euros.  

(Milers d’Euros)

Subvencions per emissió de gasos 1.919

Subvencions atorgades a  Artenius UK, Limited 3.338

Subvencions atorgades a  Artenius Hellas, S.A. 4.301

9.608
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Les garanties compromeses amb tercers corresponents a la resta de societats del grup es detallen a continuació: 

Societat (Milers d’Euros)

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 4.415 

Artenius Uk, Limited 1.989 

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat 
MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 204 

SLIR, S.L. (Societat Unipersonal) 6 

6.614 

Nota 20. Import net de la xifra de negocis

La seva composició al tancament de l’exercici era la següent:

(Milers d’Euros)

2006 2005

Vendes de Polímeros 478.864 139.498

Vendes de preformas 12.028 -

Vendes de PTA 80.695 -

Vendes de productes químics 65.371 51.611

Vendes de Fibres - 50.682

Altres vendes i serveis 7.606 14.185

644.564 255.976

Nota 21. Despeses d’explotació 

21.1. Aprovisionaments. La seva composició al tancament de l’exercici era la següent: 

21.2. Despeses de personal. La seva composició, el 31 de desembre de 2006, era la següent: 

(Milers d’Euros)

Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 496.434

Variació d’existències (5.088)

491.346

(Milers d’Euros)

Sous i salaris 26.905

Càrregues socials 7.154 

Indemnitzacions 5.715

Aportacions a sistemes complementaris de pensions 309

Altres despeses socials 2.180

42.263
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El nombre de persones contractades el 31 de desembre de 2006, així com el nombre mitjà de persones contractades en l’exercici i distri-

buït per categories professionals és com segueix: 

 Categories 
Nombre mitjà

d’empleats
Empleats

a 31.12.06

Personal directiu i quadres intermedis 94 236

Tècnics i administratius 199 276

Personal de fabricació 512 657

805 1.169

El resultat d’operacions interrompudes de l’exercici 2006 correspon a la societat Industrias Químicas Textiles, S.A., i a la branca d’activitat 

integrada pels actius i passius corresponents a la fabricació de fi bres de polièster de la planta del Prat de Llobregat i que es van segregar 

i aportar posteriorment a la societat Fibracat Europa, SL (vegeu Nota 1.c).  

El 31 de desembre de 2005 el grup no comptava amb resultats d’operacions en discontinuació. 

Nota 23. Transaccions efectuades en moneda diferent de l’euro 

El volum de transaccions en moneda diferent de l’euro, fonamentalment compres i vendes, puja a 29,99 i 33,62 milions d’euros, respec-

tivament, i es correspon amb el desglossament següent: 

Nota 22. Activitats interrompudes

Els resultats de les explotacions en interrupció defi nitiva que han estat inclosos al compte de resultats consolidat es detallen a continuació: 

(Milers d’Euros)
31.12.06

Ingressos 37.421

Despeses (60.209) 

Resultat net atribuïble a explotacions en interrupció (22.788)

Resultat per alienació d’explotacions en interrupció (6.777)

Operacions interrompudes (29.565)

(Milers d’Euros)

Vendes Compres

Franc Suís - 17 

Lliura Esterlina 797 487 

Dòlar EUA 29.196 33.112 

29.993 33.616 
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(Milers d’Euros)

Comptes
per cobrar

Comptes que 
cal pagar

Franc Suís - 49 

Lliura Esterlina 160 -

Dòlar EUA 8.167 16.015

8.327  16.064

En aquest sentit, els comptes a cobrar i pagar en moneda diferent de l’euro, el 31 de desembre de 2006, pugen a 8,33 i 16,06 milions 

d’euros, respectivament, i la seva distribució en divises és la següent: 

Nota 24. Transaccions efectuades amb empreses associades 

El 31 de desembre de 2006, les transaccions efectuades amb Petrolest, S,L., en concepte de serveis prestats i rebuts per aquesta societat al 

grup han pujat a 7,2 i 0,04 milions d’euros, respectivament, i en concepte d’ingressos fi nancers, 0,03 milions d’euros. 

Nota 25. Saldos i transaccions amb parts vinculades  

El 31 de desembre de 2006, el grup presenta saldos deutors i creditors amb empreses del grup Imatos per import de 13,15 i 2,68 milions 

d’euros respectivament. En aquest sentit, les transaccions efectuades en concepte de compres, vendes, serveis prestats i rebuts han pujat 

a 1,17, 2,58, 1,41 i 3,93 milions d’euros, respectivament. 

Nota 26. Segments de negoci i geogràfi cs

D’acord amb les directrius de la direcció del grup i de report interns, la informació per segments es presenta per activitat de negoci i per 

zona geogràfi ca:

26.1. Segments principals de negoci. Les línies de negoci que es descriuen tot seguit s’han establert en funció de l’estructura organi-

tzativa del Grup La Seda en vigor al tancament de l’exercici 2006, tenint en compte la naturalesa dels productes i serveis oferts. (vegeu 

gràfi cs pàgs. 50-51). 
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(Milers d’Euros)

 Polímers Preformes PTA

 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Import net de la xifra de negocis 483.755 199.948 9.879 - 80.695 -

Import net de la xifra de negocis 12.386 4.100 169 - 40.078 -

Altres interessos 25.840 9.647 247 - 5.036 -

Variació d’existències de producte acabat i en curs 1.789 25.681 (206) - (12.185) -

Aprovisionaments (405.842) (145.420) (8.777) - (94.281) -

Despeses de personal (28.203) (26.685) (405) - (3.786) -

Dotació a l’amortització (15.982) (11.165) (1.165) - (2.760) -

Altres despeses (49.052) (37.761) (1.132) - (19.134) -

Benefi ci (pèrdua) d’explotació 24.691 18.345 (1.390) - (6.337) - 

Ingressos fi nancers 6.080 555 172 - 651 -

Despeses fi nanceres (21.129) (12.026) 29 - (419) -

Diferències de canvi (net) (32) 49 127 - (906) -

Resultat per variacions de valor d’instruments fi nancers 
a valor raonable (net) 35 2 - - - -

Resultat per variacions de valor d’actius no fi nancers
a valor raonable (net) - - - - - -

Resultat per deterioració/reversió de la deterioració actius 2.275 (58) (19) - 7.581 -

Participació en el resultat de l’exercici dels negocis 
conjunts integrats pel mètode de la participació - - - - - -

Resultat alienació d’actius no corrents
o valoració d’actius no corrents
classifi cats com a mantinguts per ala venda
no inclosos com a activitats interrompudes. 13.284 144 - - - -

Altres guanys o pèrdues - (994) - - - -

Benefi ci (pèrdua) abans d’impostos
d’activitats continuades 25.204 6.017 (1.081) - 570 - 

Despesa per impost sobre els guanys 818 (1.938) 322 - - -

Benefi ci (pèrdua) de l’exercici
d’activitats continuades 26.022 4.079 (759) - 570 - 

Resultat després d’impostots de les activitats
interrompudes (net) (29.565) - - - - -

Benefi ci (pèrdua) de l’exercici (3.543) 4.079 (759) - 570 - 

Interessos minoritaris - - - - - -

Benefi ci (pèrdua) atribuïble a tenidors d’instruments 
de patrimoni net de la dominant (3.543) 4.079 (759) - 570 - 

BALANÇ

Actiu 1.032.103 487.017 46.069 - 225.978 -

No corrents 587.695 210.174 27.032 - 126.396 -

Corrents 444.408 276.843 19.037 - 99.582 -

Pasiu 1.032.103 487.017 46.069 - 225.978 -

Fons propis 461.081 200.778 38.786 - 142.513 -

No corrents 383.285 157.063 250 - 39.242 -

Corrents 187.737 129.176 7.033 - 44.223 -
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(Milers d’Euros)

Quimica  Altres   Total

2006 2005  2006 2005  2006 2005

Import net de la xifra de negocis 65.369 52.416 4.866 3.612 644.564 255.976 

Import net de la xifra de negocis 28.423 19.230 (81.056) (23.330) - - 

Altres interessos 5.781 2.659 80 1.600 36.984 13.906 

Variació d’existències de producte acabat i en curs 1.101 42 361 400 (9.140) 26.123 

Aprovisionaments (56.318) (37.588) 73.872 14.613 (491.346) (168.395)

Despeses de personal (7.839) (7.553) (2.030) (412) (42.263) (34.650)

Dotació a l’amortització (5.121) (4.303) (194) (98) (25.222) (15.566)

Altres despeses (24.296) (20.995) 8.671 4.941 (84.943) (53.815)

Benefi ci (pèrdua) d’explotació 7.100 3.908 4.570 1.326 28.634 23.579 

Ingressos fi nancers 73 1 (4.190) 4 2.786 560 

Despeses fi nanceres (2.785) (2.353) 4.108 (22) (20.196) (14.401)

Diferències de canvi (net) 18 (98) - - (793) (49)

Resultat per variacions de valor d’instruments fi nancers 
a valor raonable (net) - - - - 35 2 

Resultat per variacions de valor d’actius no fi nancers
a valor raonable (net) - - - - - - 

Resultat per deterioració/reversió de la deterioració actius (229) - - - 9.608 (58)

Participació en el resultat de l’exercici dels negocis 
conjunts integrats pel mètode de la participació - - 45 17 45 17 

Resultat alienació d’actius no corrents
o valoració d’actius no corrents
classifi cats com a mantinguts per ala venda
no inclosos com a activitats interrompudes. (634) - (1) - 12.649 144 

Altres guanys o pèrdues - (1) - - - (995)

Benefi ci (pèrdua) abans d’impostos
d’activitats continuades 3.543 1.457 4.532 1.325 32.768 8.799 

Despesa per impost sobre els guanys (1.223) (583) (162) (161) (245) (2.682)

Benefi ci (pèrdua) de l’exercici
d’activitats continuades 2.320 874 4.370 1.164 32.523 6.117 

Resultat després d’impostots de les activitats
interrompudes (net) - - - - (29.565) - 

Benefi ci (pèrdua) de l’exercici 2.320 874 4.370 1.164 2.958 6.117 

Interessos minoritaris - - (2) (2) (2) (2)

Benefi ci (pèrdua) atribuïble a tenidors d’instruments 
de patrimoni net de la dominant 2.320 874 4.368 1.162 2.956 6.115 

BALANÇ

Actiu 125.361 135.143 31.463 (60.788) 1.460.974 561.372

No corrents 89.893 84.697 24.256 5.831 855.272 300.702

Corrents 35.468 50.446 7.207 (66.619) 605.702 260.670

Pasiu 125.361 135.143 31.463 (60.788) 1.460.974 561.372

Fons propis 40.973 47.533 7.305 6.385 690.658 254.696

No corrents 53.564 30.387 14.890 259 491.231 187.709

Corrents 30.824 57.223 9.268 (67.432) 279.085 118.967
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26.2. Segments secundaris geogràfi cs. Les vendes del grup s’efectuen bàsicament a països que pertanyen a la Unió Europea i altres paï-

sos europeus. El quadre següent mostra el desglossament de la xifra de negocis per tipus de producte del grup, d’acord amb la distribució 

geogràfi ca on es duen a terme les seves activitats. 

(Milers d’Euros)

Resta de
PaïsosNacional Europa Total

PET 130.360 311.004 37.500 478.864 

Preforma - 382 9.497 9.879 

PTA - 76.583 4.112 80.695 

Química 52.170 12.821 379 65.370 

Fibra 1.838 - - 1.838 

Altres 6.424 1.785 (291) 7.918 

190.792 402.575 51.197 644.564 

Els actius del Grup La Seda se situen en 7 països. 

Nota 27. Benefi ci per acció

El benefi ci per acció bàsic es calcula dividint el benefi ci net (atribuïble al grup) pel nombre d’accions en circulació mitjà ponderat durant 

el període, excloent-ne el nombre mitjà d’accions ordinàries comprades i mantingudes pel grup. 

El càlcul del benefi ci bàsic per acció per als exercicis 2006 i 2005 és aquest: 

Exercici

2006 2005

Benefi ci net, en milers d’euros 2.956 6.115

Nombre d’accions en circulació mitjana ponderada 259.348.915 52.302.647

Benefi ci per acció 0,01 0,12 

El benefi ci per acció diluït es calcula prenent el total d’instruments fi nancers que donen accés al capital social de la societat matriu, tant si 

han estat emesos per la mateixa companyia com per qualsevol de les seves fi lials. La dilució es calcula, instrument per instrument, tenint 

en compte les condicions que hi ha a la data del balanç, excloent-ne els instruments antidilució. 

El càlcul del benefi ci per acció diluïda per als exercicis 2006 i 2005 és aquest: 

Exercici

2006 2005

Benefi ci net, en milers d’euros 3.189 6.828

Nombre d’accions en circulació mitjana ponderada 265.377.211 67.180.523

Benefi ci per acció 0,01 0,10 
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Nota 28. Fets posteriors 

Amb data 6 de febrer de 2007, la societat, conjuntament amb Bionor Transformación, S.A., societat fi lial de Cie Automotive, S.A., ha 

constituït Biocombustibles La Seda, S.L., per tal de desenvolupar plantes de biodièsel en les diferents ubicacions industrials del Grup 

La Seda. La societat de nova creació ha estat constituïda amb un capital social de 3 milions d’euros i està participada en un 60% per La 

Seda de Barcelona, S.A.  

Seguint amb l’estratègia defi nida pel grup, amb data 20 de febrer de 2007, la societat ha arribat a un acord per a l’adquisició d’Eastman 

Chemical Iberia, S.A., per 50 milions d’euros, incloent-hi el capital circulant; l’operació està pendent de l’aprovació per part del Servei de 

Defensa de la Competència. Amb aquesta adquisició, la societat incrementarà la seva capacitat productiva en 175.000 tones de PET.  

Com a conseqüència del procés de reorganització estructural del grup, La Seda de Barcelona, S.A., ha concentrat l’activitat del PET sota 

la marca ARTENIUS, cosa que ha comportat la modifi cació de la denominació social de les diferents fi lials per a la seva adaptació a la 

marca esmentada anteriorment (vegeu Nota 1.c).  

Amb data 6 de març de 2007, la Societat, per tal de tancar el procés de producció del PET, ha arribat a un acord per a l’adquisició del 60% 

de l’empresa de reciclatge PET Recuperaciones de Plásticos Barcelona, S.L. per un import de 2,6 milions d’euros, i ha adquirit el com-

promís de subscriure la totalitat d’una ampliació de capital d’1 milió d’euros amb l’objectiu d’elevar la seva participació fi ns al 67,4%. 

Nota 29. Medi ambient 

Durant l’exercici 2006, i en aplicació de l’estratègia a llarg termini defi nida pel grup, s’ha continuat fent inversions destinades a la protecció 

del medi ambient i el seu import puja a 3.704 milers d’euros.   

Les despeses corrents suportades per la societat durant aquest exercici pugen a 3.515 milers d’euros. S’hi inclouen les despeses de trans-

port i gestió externa dels residus i també les associades a l’operació de la planta d’efl uents químics.

  

La distribució de les inversions efectuades i les despeses corrents suportades per les diferents societats del grup per a aquest exercici és 

la següent: 

(Milers d’Euros)

Despeses Inversions

Romania 6 -

Regne Unit 2.344 3.592

Itàlia 611 -

LSB 196 1

IQA 352 111

3.509 3.704

(Milers d’Euros)

Sous i salaris 325

Dietes per assistència a consells 242

567

Nota 30. Altra informació 

Retribucions i altres prestacions als administradors. Durant l’exercici fi nalitzat el 31 de desembre de 2006, les retribucions percebudes 

pels membres del Consell d’Administració de la societat dominant es corresponen amb el detall següent: 
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No s’han produït crèdits, avançaments, préstecs ni obligacions contretes en matèria de pensions respecte al Consell d’Administració.  

Pel que fa a la informació exigida pel nou article 127 ter. 4 de la Llei de societats anònimes, les participacions i els càrrecs i/o les funcions que els 

administradors de la societat ostenten i/o exerceixen en altres societats amb el mateix, anàleg o complementari tipus d’activitat que constitueix 

l’objecte social de la societat són els següents: 

- El Sr. Rafael Español Navarro exerceix el càrrec d’administrador únic a la societat  Artenius Italia S.p.A., en representació de La Seda 
de Barcelona, S.A. a les societats  Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A., Artenius UK Limited, Artenius Holding, B.V. y Ar-
tenius Sines, S.A., administrador mancomunat a CARB-IQA de Tarragona, S.L,, president i administrador mancomunat en la societat 

Artenius Hellas Holding, S.A., conseller de DOGI, S.A., Endesa Internacional, S.L. y Enersis, S.L. a la data de formulació dels seus 

comptes anuals respectius.

- El Sr. Ramon Pascual Fontana exerceix el càrrec de conseller a la societat  Petrolest, S.L., a la data de formulació dels seus comptes 

anuals respectius. 

- La societat Ibersuizas Alfa, S.L. íntegrament participada per Ibersuizas Participadas, S.A., ostenta el càrrec de conseller a l’entitat 

Selenis, SGPS, S.A..

Nota 31. Retribució als auditors 

La remuneració als auditors per la realització de l’auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats, el 31 de desembre de 2006, puja 

a 139,37 milers d’euros.  

La remuneració de l’auditor de comptes de la companyia en concepte d’altres serveis prestats ha pujat en l’exercici 2006 a 150 

milers d’euros.

Nota 32. Informació societats incorporades al perímetre de consolidació 

Els principals impactes en el balanç de situació relacionats amb les adquisicions de societats dependents es resumeixen a continuació. 

(Milers d’Euros)

Artenius Portugal, 
Industria de 

Polimeros, S.A. 
Artenius 

Italia, S.p.A
Artenius Uk, 

Limited

Artenius Turkpet 
Kimyevi Maddeler 

ve Pet Ambalat 
Malzemeleri Sanayi 

Anonim Sirketi

Artenius 
Hellas, S.A. 
(Subgrup) Altres

Actius no corrents 30.725 86.232 147.449 40.624 36.161 3.037 

Inversions fi nanceres corrents
i efectiu i altres mitjans
líquids equivalents 5.033 9.268 2.312 1.336 1.158 6.516 

Altres actius corrent 33.196 49.651 164.586 45.382 32.654 6.040 

Passius corrents i no corrents (64.533) (119.499) (156.177) (13.394) (41.315) (9.904)

Interessos minoritaris - - - - (14.039) -

Valor raonable dels actius
nets adquirits 4.421 25.652 158.170 73.948 14.619 5.689 

Fons de comerç 18.193 33.050 52.260 10.572 3.931 -

Contraprestació en efectiu 22.614 58.702 210.430 84.520 18.550 5.689 

Contraprestació altres - - - - - -

Total contraprestació 22.614 58.702 210.430 84.520 18.550 5.689 

Les societats adquirides han aportat un import a la xifra de negocis de 378,5 milions d’euros i un resultat net atribuïble a la societat domi-

nant de 7,4 milions d’euros de pèrdues. Si les adquisicions haguessin tingut lloc l’1 de gener de 2006 i el perímetre de consolidació hagués 

estat el resultant el 31 de desembre de 2006, l’import de la xifra de negocis aportat i el benefi ci net atribuïble a la societat dominant haurien 

pujat a 1.144 i 1,1 milions d’euros, aproximadament i respectivament.
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Informe de gestió consolidat el 31 de desembre de 2006

Per donar compliment al que es preveu a l’article 171 del text refós de la Llei de societats anònimes, es formula aquest informe de gestió 

de la societat relatiu a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2006, que inclou els aspectes ordenats a l’article 202 del mateix cos 

legal, modifi cat per l’article 107 de la Llei 62/2003 de mesures fi scals, administratives i d’ordre social. 

1. Evolució dels negocis i situació de la societat. L’evolució de les activitats de la societat durant l’exercici 2006 ha estat la següent: 

Un dels objectius de La Seda de Barcelona, S.A. durant l’exercici 2006, ha estat créixer mitjançant un programa d’adquisicions que ha 

convertit el grup en el productor de PET i PTA més important de l’Europa occidental, amb una capacitat instal·lada de 800.000 tones i 

670.000 tones, respectivament. Després d’aquestes adquisicions, el Grup La Seda de Barcelona té presència a Espanya, Portugal, Itàlia, 

Grècia, Turquia, Romania i el Regne Unit. Aquestes adquisicions estratègiques eleven La Seda de Barcelona, S.A., a la primera posició 

del rànquing de productors de PET, alhora que amplia la cobertura global dels nostres clients.  

L’exercici 2006 també es caracteritza per la consecució de dues grans operacions fi nanceres: 

1) Ampliació de capital de 418 milions d’euros, segona operació en magnitud de la Borsa espanyola en els 2 darrers anys.  

2) Préstec sindicat de 405 milions d’euros a través de la primera entitat fi nancera europea, el Deutsche Bank, que ha reforçat l’estructura 

fi nancera de la companyia per abordar amb solvència la seva fase d’expansió i creixement. 

Activitat inversora

Activitat inversora La Seda de Barcelona, S.A. ha realitzat les següents adquisicions que han fet augmentar la capacitat instal·lada del 

grup a 800.000 tones l’any:

- El 100% de Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A., planta situada a Portalegre (Portugal) amb una capacitat productiva de 

70.000 tones de PET l’any. 

- El 100% de Artenius Italia, S.p.A. que són dues plantes situades a Udine (Itàlia) amb una capacitat productiva de 200.000 tones de 

PET l’any. 

- El 51% de Artenius Hellas, S.A., única productora de PET als Balcans i situada a Vólos (Grècia), amb una ubicació estratègica que li 

permet l’accés a Europa, els Balcans, l’Orient Mitjà i els mercats euroasiàtics. La capacitat productiva el 2006 va ser de 80.000 tones 

de PET l’any. 

PET

Preforme

PTA

Òxid etilè

Glicol i derivats

Fibra

Química

% Vendes agregades 
euros any 2006 

% Vendes tones
any 2006 

Fibra
2,08%

PET
69,41%

Preforme
3,29%

PTA
13,04%

Química
12,19%

Glicol 
i derivats
14,03%

Fibra
1,49%

PET
61,15%

Preforme
2,89%

PTA
19,62%

Òxid
Etilè

6,36%
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- El 100% de Artenius UK, Limited, situada a Wilton i que consta de 3 plantes productores: dues de PTA i una de PET. La capacitat 

productiva de PTA és de 670.000 tones l’any, i la de PET, de 150.000 tones l’any. 

- El 100% de Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi, situada a Adana i que produeix 

PET i preformes. La capacitat productiva de PET és de 130.000 tones l’any. 

- El 100% de Artenius Romania, SRL, situada a Bucarest i que produeix preformes. La capacitat productiva de preformes és de 10.000 

tones l’any. 

Així mateix, el grup ha fet les inversions següents durant l’exercici 2006: 

• Inici de la construcció d’una planta de poligeneració al Prat de Llobregat (Barcelona) de 7,5 Mwh que permetrà estalvis energètics del 

35% aproximadament. Aquesta instal·lació entrarà en funcionament durant el primer trimestre del 2008 i representarà una inversió de 8 

milions d’euros. 

• En el primer trimestre del 2006, es va completar la inversió en una unitat de postcondensació a la planta de St. Giorgio (Itàlia), que ha sig-

nifi cat un increment de la capacitat en 35.000 tones/any, alhora que s’ha aconseguit una disminució dels costos d’energia i manteniment. 

Aquesta inversió ha representat una inversió de 9,2 milions d’euros i s’ha complementat amb diverses actuacions per millorar la qualitat 

i la seguretat que han suposat un desemborsament de 570.000 euros. L’aixecament de noves sitges a la planta italiana ha signifi cat una 

inversió per import de 900.000 euros.   

• A la planta de Vólos-VPI (Grècia), s’ha fet una inversió en una segona màquina d’injecció de preformes per un import de 950.000 euros, 

que ha representat un increment de la capacitat en 3.000 tones/any. També s’han millorat els sistemes de seguretat i escalfament d’olis 

tèrmics, amb un desemborsament addicional de 630.000 euros. 

 • A la planta de Wilton (Regne Unit), en l’exercici 2006, es van dur a terme inversions per un import de 6,5 milions d’euros que fi nalitzaran 

el 2007. Aquestes inversions s’emmarquen en la política de reducció de l’impacte mediambiental, ja que redueix els abocaments d’aigües 

residuals.  

• A la planta d’IQA a Tarragona s’han fet múltiples actuacions de petit import individual que en el seu conjunt han representat una inversió 

superior als 5 milions d’euros. Aquestes inversions han suposat una millora en la productivitat, seguretat i renovació d’equips. 

Evolució del mercat del PET

El PET és la principal aposta industrial del Grup La Seda. Es tracta d’un producte amb un fort creixement acumulatiu i un elevat potencial 

de desenvolupament.  

Durant l’exercici 2006, el mercat del PET ha continuat l’evolució creixent dels darrers anys, amb una taxa anual mitjana de prop del 10%. 

Aquest percentatge es pot incrementar a curt termini amb la implantació defi nitiva de l’envàs de PET en el mercat de sucs, lactis i cervesa.  

Les expectatives per als pròxims anys indiquen que el PET seguirà el seu procés d’expansió. Les seves característiques i propietats excep-

cionals han convertit aquest polímer en un dels plàstics més versàtils del mercat, amb aplicacions múltiples i variades, tant innovadores 

com substitutives d’altres materials. 
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L’evolució tecnològica experimentada en els processos de fabricació, així com en els materials utilitzats en el sector de l’envàs i 

l’embalatge, han permès avaluar molt àmpliament les excepcionals propietats del polímer PET que s’està imposant com a primera 

matèria essencial al sector.  

La utilització del PET s’ha consolidat al mercat d’aigües minerals, begudes carbòniques i olis, i s’està implantant molt ràpidament en noves 

aplicacions en el sector de l’alimentació, els productes de neteja, la cosmètica i la farmàcia, així com en aplicacions per a la indústria i 

l’enginyeria. 

Activitats de Recerca i Desenvolupament Durant l’exercici 2006, el Grup La Seda ha concentrat els esforços del Departament de Recerca, 

Desenvolupament i Innovació –R+D+i– en detriment del desenvolupament d’altres projectes, a l’anàlisi de les diferents tecnologies i pro-

cessos productius a les quals s’ha tingut accés mitjançant les adquisicions esmentades anteriorment, per tal que aquest know how pugui 

estendre’s a totes les plantes de producció i per implantar les “millors pràctiques” de cada una d’aquestes a la resta de les fi lials. 

2. Factors de risc. Qualsevol activitat està subjecta a riscos no solament externs, sinó inherents a la mateixa activitat. Les activitats econò-

miques no en són excepcions i una gestió competent requereix que s’identifi quin, es mesurin i s’avaluïn els riscos que puguin afectar el 

negoci d’una societat no solament a curt termini sinó també a llarg termini. 

L’alta direcció de la Societat s’encarrega de fer un seguiment continu per identifi car, avaluar i prioritzar els riscos actuals i potencials, i 

prendre les mesures pertinents per contrarestar en la mesura que pugui les amenaces al negoci que sorgeixin dels riscos identifi cats. 

A continuació, es detallen els principals riscos fi nancers i els mitjans adoptats per la direcció de la societat per gestionar-los: 

Risc de tipus d’interès

La Seda de Barcelona, S.A. mitiga aquest risc mitjançant instruments de cobertura. Els derivats mantinguts pel grup corresponen 

fonamentalment a operacions de cobertura de tipus d’interès que garanteix el deute existent en un tipus d’interès defi nit. Als efectes 

comptables, es tracten com a cobertures de fl uxos d’efectiu, ja que corresponen a cobertures a l’exposició a la variació dels fl uxos 

d’efectiu atribuïbles a un risc particular associat a un passiu prèviament reconegut que és el préstec sindicat concedit per import de 

405 milions d’euros.   

Risc en la gestió de la primera matèria

El principal risc del grup en la gestió de la primera matèria és l’evolució del preu del PX que prové del xilè. Aquest producte està emmar-

cat en la fracció d’aromàtics (BTX) i la seva composició és benzè, toluè i xilè.
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Aquests tres components també es fan servir per a la fabricació de derivats de les gasolines amb l’objectiu d’abaratir-ne el cost. A causa 

de l’increment del preu del petroli, augmenta la demanda de benzè, toluè i xilè per part dels fabricants de carburants. 

Un dels derivats del xilè, conegut habitualment com a paraxilè, és la base per a l’obtenció del PTA i el seu preu oscil·la en funció de la 

demanda i l’oferta de xilè en el mercat internacional, que està estretament vinculada al preu del carburant. 

Per tant, el preu del PTA depèn de la destinació fi nal que els productors de fraccions aromàtiques determinin per al benzè, toluè i xilè. 

No hi ha cap sistema de cobertura de riscos específi c en aquest segment de mercat.  

Risc del mercat

Durant l’exercici 2006, es va detectar a Lituània un nou competidor en el mercat internacional del PET, que en va provocar una baixada 

de preus.  

A la data de tancament de l’exercici, no es coneix cap projecte en curs per a la construcció de noves instal·lacions de PET per part de 

possibles competidors. 

Per tant, el risc que apareguin nous competidors en els propers anys està mitigat per la necessitat d’un mínim de 2 anys i un elevat cost 

econòmic per a la construcció de noves instal·lacions per a la fabricació de PET, a més de l’obtenció dels corresponents permisos relacio-

nats amb medi ambient. 

A això comentat abans, cal afegir-hi l’augment de la demanda previst.

Risc de tipus de canvi

Pràcticament el 90% de les operacions de compra i venda que duu a terme el grup es fan en euros, motiu pel qual no cal una gestió de 

risc específi ca en aquest àmbit. 

Risc de liquiditat

La política de liquiditat seguida pel grup assegura el compliment dels compromisos de pagament sense haver de recórrer al fi nançament 

per tercers en condicions oneroses.

Risc de crèdit

El risc de crèdit derivat de la fallada d’una contrapart (client, proveïdor, soci o entitat fi nancera) està degudament controlat en el Grup La 

Seda mitjançant diverses polítiques i límits de risc en què s’estableixen requisits relatius a: 

• Contractes adequats a l’operació realitzada.

• Qualitat creditícia interna o externa sufi cient de la contrapart.  

• Garanties addicionals en els casos necessaris.  

• Limitació dels costos d’insolvència i del cost fi nancer derivat de la morositat.

3. Esdeveniments importants produïts després del tancament de l’exercici. No s’han produït altres fets d’importància després del tan-

cament de l’exercici, a més dels ja manifestats a la Nota 28 anterior. 

4. Evolució previsible de la societat. Durant l’exercici 2007 s’han d’adoptar les mesures i polítiques oportunes per consolidar la nova 

estructura del grup centrada sobretot en la fabricació de PET, que es converteix en el core business del grup sota la marca Artenius, i ha 

creat una divisió específi ca per a la primera matèria PTA (àcid tereftàlic purifi cat).  

Amb l’adquisició de la planta de PET d’Eastman Chemicals Ibérica a San Roque, el Grup La Seda de Barcelona augmentarà la capacitat 

de producció en 175.000 tones anuals de PET, cosa que eleva la capacitat de producció total de La Seda fi ns a 1 milió de tones l’any 

aproximadament. 

5. Adquisicions i alienacions d’accions pròpies. A la Junta General d’Accionistes de La Seda de Barcelona, S.A., en la seva reunió del 12 

de juny de 2006, s’autoritza la societat i les seves fi lials perquè puguin adquirir accions pròpies a l’empara del que es disposa a l’art. 75 i 

disposició addicional primera de la Llei de societats anònimes, per un termini de 18 mesos a comptar des d’aquesta data i amb el límit del 

5% de la xifra del capital social en condicions de compravenda de comptat i per preu equivalent al de cotització borsària d’aplicació. 
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Ofi cines Centrals 

LA SEDA DE BARCELONA
Passeig de Gràcia, 85

08008 Barcelona

T. +34 93 467 17 50

E-mail: laseda@laseda.es

Planta de Producció

ARTENIUS PRAT

Avda. Remolar, 2

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

T. +34 93 401 75 00

IQA-LSB

Ctra. Nacional 340, Km. 1157

43006 Tarragona

T. +34 977 556 015

ARTENIUS SAN ROQUE

Poligono Industrial Guadarranque, 3

11369 San Roque (Cádiz)

T. +34 956 585 201

ARTENIUS ITÀLIA

Via E. Majorana, 10

33508 San Giorgio di Nogaro (Udine)

T. +39 0431 620 261

ARTENIUS PORTUGAL

Quinta de San Vicente - EN 246

7300 952 Portalegre

T. +351 245 339 200

ARTENIUS HELLAS

Area B’ Zone

37500 Volos (Greece)

T. +30 2425 061 200

ARTENIUS UK

P.O. Box 1923, Davies Offi ces

Wilton Internacional, 

REDCAR TS10 4XZ

T. +44 (0)1642 451 000

ARTENIUS TURKPET

Tarsus Yolu Ozeri 10. Km PK.371

01322 Seyhan / Adana

T. +90 322 441 0253

Organize San Bölgesi 2 cadde

16400 Inegöl / Bursa

T. +90 224 714 8567

ARTENIUS ROMANIA

Bulervardul Basarabie 256

Sector 3

Burcherest

OFICINA D’ATENCIÓ ALS ACCIONISTES

Tel. 902 10 49 15

e-mail: accionista@laseda.es

ADREÇES DEL GRUP LA SEDA DE BARCELONA
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