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INFORMACIÓ NO FINANCERA

Legislació
• 24 de novembre de 2017 s’aprova el Reial decret llei 18/2017,
de modificació del Codi de Comerç, Llei de Societats de Capital i
la Llei d’Auditoria de comptes (obligatori exercici 2017).
•

Llei 11/2018, de 28 de desembre per la què es modifica el Codi
de Comer´, Llei de Socitats de Capital i la Llei d’Auditoria de
Comptes (obligatori exercici 2018).

• Llei 21/2014 del Protectorat de les Fundacions i el seu
Reglament desenvolupat amb l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de
setembre (obligatori exercici 2017) .
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INFORMACIÓ NO FINANCERA SOCIETATS DE CAPITAL

Codi de comerç
* Article 44: comptes anuals consolidats, apartat 1 i 6
Obligació a incloure l’EINF a l’informe de gestió
Haurà de ser signat pels administradors de la Cia.

* Article 49: Informe de gestió consolidat, apartats
(5) Entitats obligades a formular l’EINF.
(6) Informació a incloure, qualitat, excepcions, verificació
(7) Possibilitat de presentació en informe separat
(8) No substitueix a la informació obligatòria de la memòria
(9) Accessible a la web dintre dels 6 mesos següents a la
finalització de l’exercici i per un període de 5 anys.
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Llei de Societats de Capital:
Art. 253 Formulació dels Comptes anuals:
Obligació a incloure l’EINF a l’informe de gestió quan procedeixi.
Art. 262 Contingut de l’informe de gestió:
Obligació a incloure l’EINF amb el mateix contingut que els grups
consolidats i amb les condicions exposades en 5, 6 i 7 .
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Quines entitats estarien obligades segons Llei 11/2018?

Grups d’empreses o individuals

PRIMERA CONDICIÓ
500 TREBALLADORS
SEGONA CONDICIÓ
ENTITATS INTERES
PÚBLIC

I
O

(SA, SL i Comanditària per accions)

TERCERA CONDICIÓ
Dos de les tres:

·Actiu > 20 milions
Entitats regulades:
·XN > 40 milions
Asseguradores, Entitats de
·Treballadors > 250
crèdit, Fons de pensions,
Fundacions bancàries etc. Son les mateixes condicions per
Altres mercantils: XN>2.000 a una empresa individual com
milions Treballadors> 4.000 per a un grup consolidat
d’empreses.
A data de tancament durant 2 anys consecutius
Disposició Transitòria: 3 anys després entrada en vigor la
primera condció serà reduïda a 250 treballadors.
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CONSULTES ICAC
1.- La informació a incloure a l’EINF d’un grup a de fer referència a la totalitat de les
societats dependents independentment d’on tinguin el domicili.
2.- Exempcions de formulació de l’EINF d’una societat: SI, s’inclou la seva informació
en el grup. Nacionalitat de la dominant:
a) Espanyola: Referència del RM on es dipositen CCAA consolidats
b) UE: Referència del RM u oficina pública on es dipositen CCAA.
Si info. Grup < Llei 11/2018, la depenent haurà de completar.
c) Empresa dominant 3er països: mateixos requeriments que l’anterior.
3.- Exempcions de formulació de l’EINF d’un grup consolidat: SI, en les mateixes
condicions que el punt anterior.
4.- L’EINF haurà de ser verificat per expert independent, tant si l’EINF s’inclou en un
informe de gestió individual o consolidat.
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EL BALANÇ SOCIAL, s/ ORDRE JUS/152/2018

Quines són les entitats obligades?
Totes les Fundacions i Associacions d’Utilitat Pública que percebin fons
públics:
Ingressos, de qualsevol tipologia, per un import superior a 60 mil euros, o
que al menys, el 40% dels seus ingressos provinguin de les administracions
públiques.
Quina és la diferència amb la memòria anual d'activitats?.
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Gràcies per la seva
atenció
Precs i preguntes?

8

