Balanç, ingressos, fons propis, inversions i
informe d’interventors – auditoria
Com a empresa de l’economia social amb un model empresarial cooperatiu, la prioritat d’Abacus és
assolir un bon excedent econòmic al final de l’exercici i un bon balanç social que promogui els valors
propis de la cooperativa entre els seus grups d’interès.
Tot i que la situació econòmica general ha continuat penalitzant especialment les empreses de retail,
els resultats econòmics de 2010 han estat de 481.600,53 euros i s’ha generat un diner nou creat de
4.547.619 d’euros.
Malgrat aquesta dada, la cooperativa ha continuat la seva línia marcada en el Pla estratègic 20082010, adequant algunes de les fites a la nova realitat economico-financera que ens pertoca viure.
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Informe dels interventors de comptes d’Abacus, SCCL
En compliment de l’article 58 dels estatuts socials d’Abacus, Societat Cooperativa Catalana Limitada,
els sotasignats Xavier Palos Ezquerra, Marià Moreno Martínez i Mònica Ferro Enríquez, interventors
de comptes de la cooperativa, reunits a la Sala de Juntes, al carrer Perú, el dia 18 d’abril de 2011,
volem fer constar que hem rebut totes les facilitats per examinar els llibres de comptabilitat, així
com altres documents que han ocasionat les operacions comptables registrades, i que, d’acord amb
el nostre coneixement i criteri, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys de l’estat
financer finalitzat el 31 de gener de 2011 reflecteixen adequadament la situació financera i el
resultat de les operacions efectuades en aquest període, i que la memòria que s’hi adjunta conté la
informació necessària i suficient per a la seva comprensió i interpretació.

Els interventors,
Xavier Palos Ezquerra

Marià Moreno Martínez

Mònica Ferro Enríquez

18 d’abril de 2011
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Informe d’auditoria de comptes anuals
Als socis i sòcies de la Societat ABACUS, SCCL
1. Hem auditat els comptes anuals de la Societat Abacus, SCCL, que comprenen el balanç el 31 de
gener de 2011, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos
d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. El Consell Rector
és el responsable de la formulació dels comptes anuals de la societat, d'acord amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'entitat que s'identifica en la Nota 2 de la memòria adjunta i, en
particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és
expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball
realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya
que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels
comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les
estimacions realitzades estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta
d'aplicació.
2. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici tancat el 31 de gener de 2011 adjunts
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de
la Societat Abacus SCCL el 31 de gener de 2011, així com dels resultats de les seves operacions i
dels seus fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat
amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que aquest conté.
3. L'informe de gestió adjunt de l'exercici tancat el 31 de gener de 2011 conté les explicacions que el
Consell Rector considera oportunes sobre la situació de la societat, l'evolució dels seus negocis i
sobre altres assumptes i no forma part integrant dels comptes anuals. Hem verificat que la
informació comptable que conté el citat informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de
l'exercici tancat el 31 de gener de 2011. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de
l'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix paràgraf i no inclou la revisió
d'informació diferent de l'obtinguda a partir dels registres comptables de la societat.
Serveis Professionals d'Auditoria i Consultoria, SLP
ROAC 731
Joan Domènech Castillo

Barcelona, 18 d’abril de 2011
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