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CORTÉS Y ASOCIADOS 
AUDITORES SL 
MALLORCA, 235, 2º, 2" - 08008 BARCELONA 
TELÉFONO 93 218 29 19' - FAX 93 218 26 66 
E-MAIL: auditoria@cortesaudit.com 

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

Al Soci de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SAM. 

Opinió 

Hem audita! els comptes anuals de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA 
GELTRÚ, SAM que comprenen el balan9 a 31 de desembre de 2017, el compte de 
pérdues i guanys i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data_ 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SAM, a 31 de desembre de 2017, 
així com deis seus resultats corresponents a l'exercící anual finalitzat en aquesta data, 
de conformítat amb el marc normatíu d'informació financera que resulta d'aplicació 
(que s'identifica a la nota 2 de les notes explicatives) i, en particular, amb els principis i 
criteris comptables que hi estiguin continguts_ 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord 
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de 
/'auditor en relació amb /'auditoria deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos 
els d'independéncia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a 
Espanya segons allá que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 

, ~c2Q1ples. En aquest sentí!, no hem presta! serveis diferents als de !'auditoria de 
¡;:;¿;,-.: c6fii),i>t,es ni hi han concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb allá que 

~
'l;/ "' ,-e,§!~15~~ l'esmentada normativa reguladora, hagin afecta! la necessaria independencia 
•? ~;,,_~e\máo~~a que s'hagi vist compromesa. 

! ' -~:::· ~\;. '·' \\ 
'~ · ' .: 0:8-'lfsideh~m que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base 

'>'ZJ ___ '.;'~\íficierif¡':adequada pera la nostra opinió_ 
\1·., r:G,!if::';/•t.-vl,1.!\D.J)-¡ "''·; 

<"\~:!} ~11_,01~ o;\¡;;;, S L ;:-::// 

"\~,~\,1 .!'~~~lfes més rellevants de /'auditoria 
>.::; ~·-·:::: ::··-

Els aspectes més rellevants de !'auditoria són aquells que, segons el nostre judici 
professional, han esta! considerats com a els riscos d'incorrecció material més 
significatius en la nostra auditoria deis comptes anuals del període actual. Aquests 

Registro Especial de Sociedades de Auditores del lnslnulo de Censores Jurados de Cuentas de España con el número 439. 1 
Registro Olicial de Auditores de Guentas del MinisleMo de Ecooomra y Hacienda con el número SO·B64. 

R.M. de Barcelona, Folio 173, Tomo 25176, Hoja B84220, lnso. 1ª CIF B. 60247020. 
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riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria deis comptes anuals en el 
seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una 
opinió per separa! sobre aquests riscos. 

Hem determina! que no existeixen riscos més significatius considerats en !'auditoria 
que hagin de ser comunicats en el nostre informe. 

Altre informació: informe de gestió 

L'altra informació compren exclusivament !'informe de gestió de l'exercici 2017, la 
formulació deis quals és responsabilitat del Consell d' Administració de la societat i no 
forma part integran! deis comptes anuals. 

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix !'informe de gestió. La 
nostra responsabilitat sobre !'informe de gestió, de conformitat amb el que exigeix la 
normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, consisteix a avaluar i 
informar sobre la concordam;:a de !'informe de gestió amb els comptes anuals, a partir 
del coneixement de l'entitat obtingut en la realització de !'auditoria deis comptes 
esmentats i sense incloure informació diferent de I' obtinguda com a evidencia durant 
la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat consisteix a avaluar i informar de si el 
contingut i presentació de !'informe de gestió són conformes a la normativa que resulta 
d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, vam concloure que hi ha 
incorreccions materials, estem obligats a informar-ne. 

Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paragraf anterior, la 
informació que conté !'informe de gestió concorda amb la deis comptes anuals de 
l'exercici 2017 i el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta 
d'aplicació. 

Responsabilitats del Canse// d'Administració en relació amb els comptes 
anuals 

El Consell d'Administració és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de 
.JQ[ma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis 

~·.·.;: __ ,_::re)·.~lt~ts. de la Societat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera 

@
,}' .;¡,p_llc~~e a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per a 

º~· ·~.·~.=~Jll~.~)i~f~1 .la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau 
. v.¡····º··error.;' ·\ 

~'Y¡!( \ ,';,)\(? ~~ \ 
! 1 J':,J ~' ',/"· ,,¡~~' ::. í \ 
\I~ . J~~· 1a pW11>aració deis_ comptes anuals, el Consell d'Administració és responsable de la \\:; co~:1~; 1~J~§l\!Jr!'J'"9tey,lde la capacita! de la Soc1etat per continuar com a empresa en func1onament, 
\\º. revelC!ñ / segons correspongui, les qüestions relacionades amb !'empresa en 
'" 0 fum:¡jo, áment i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si el 

"~,~~_r:,q@ él! d'Administració té la intenció de liquidar la Societat o de cessar les seves 
··óperacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 
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Responsabilitats de /'auditor en relació amb els comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el 
seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un 
informe d'auditoria que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat peró no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a 
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions 
poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma 
agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions económiques 
que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim 
una actitud d'escepticisme professional duran! lota !'auditoria. També: 

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a 
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per 
respondre a aquests riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada 
per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una 
incorrecció material a causa de frau és més eleva! que en el cas d'una 
incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, 
falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errónies, 
o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a !'auditoria amb la finalitat 
de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstáncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficácia del 
control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la 
raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació 
revelada pel Consell d'Administració. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per par! del Consell 
,-;<.'~""::""- d'Administració, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant

;;~·P' ' 11
< 1~~~QOS en l'evidéncia d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una 

~l,s,<1'' ~)7i¡:ertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar 
'Í' '.º t'.l~tes significatius sobre la capacita! de la Societat per continuar com a 
/ '.: é"')presa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es 

!i ~ r~~1.Jereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la 
,/~. corncs•·•,;c,1,"""';<iphresp_onent inf~rmació revelada en els comptes anua_I~ o, si_ aquestes 
\\'<'., .iu1x1·1:;cs.s.'. fevelac1ons no son adequades, que expressem una op1rno mod1f1cada. Les 
\\ · .Jfóstres conclusions es basen en l'evidéncia de auditoria obtinguda fins a la 
'\:1;'',~1,1 ,c,o"';'.;1/data de nostre informe d'aud!toria. No obstan! aixó, fots o condicions futurs 

·· · .·:·,~· · poden ser la causa que la Soc1etat de1x1 de ser una ent1tat en func1onament. 
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• Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals, 
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les 
transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la 
imatge fidel. 

Ens comuniquem amb el Consell d'Administració de l'entitat en relació amb, entre 
altres qüestions, l'abast i el moment de realització de !'auditoria planificada i les 
troballes significatives de !'auditoria, així com qualsevol deficiencia significativa del 
control intern que identifiquem en el transcurs de !'auditoria. 

Entre els riscos significatius que han esta! objecte de comunicació al Consell 
d'Administració de l'entitat, determinem els que han esta! de la major significativitat en 
!'auditoria deis comptes anuals del període actual i que són, en conseqüéncia, els 
riscos considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria lleva! que les disposicions 
legals o reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, a 7 de maig de 2018. 

! Col•legi -~)QRTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL 
de censors J ~ ~f r "º~ 

:de Compte ;;>~~ne~ .. 0.' ~ 
'de Catalun 1?"'"_,.r.,';,iT>.~:,~" ;-\\ 

• ff1 ~'f~, •;:,,\, 
- - c.J l~.2 '\i_~~t ,.,., \ ':, 

IJ.I (&'-'! ¡\/· :1.r Cl\' 

CORTES Y ASO JmOS '~ r1~ >' );• ¡' 
AU01To•••· s .. ~ .j¿ ' ~ ~nat: Joan Cortés Gustems 

~f CORTES Y ASíll:IA!JílS ff/iJ 
2018 Núm.2011. ~43 AUDrfO!IH:S, SJL. § ¡ 

.,;;::!:;.;;;;;;,;;·,:·,;m •~•:'.•;e• '"'"' JI 
a la normaliva d'aud1toria de CE~-º. ~ 

espanyola o internacional ~~~"" 

••••••••••••••••••••••••••• I 
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BALANCE DE SITUACION ABRE{ o BA1 

' "' . 
-" / 

NIF: 1 A62781208 
1 e-'\, 'Jl::.rr ~r,,, 1UNIDAD (1) 

1 DENOMINACIÓN SOCIAL: Euros: 09001 
.¡ E ~,¡, SERVEIS D'APARCAMENT DE Miles: 09002 

1 

VILANOVA 1 LA GE 
Millones: 09003 1 ~J"e los ~dmin stradores ¡{;,n ?JJ-

1 
y / NOTAS DE 

ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2017 (2) EJERCICIO 2016 (3) 

' y / 

5.009.060, 14 5.264.683,43 
A) ACTIVO NO CORRIENTE ........................... ... ' .... 11000 

1 

l. Inmovilizado intangible .................................... 11100 
5 15.481,30 13.786,06 

6 624.858,21 755.914,58 
11. Inmovilizado material .......................... ............ 11200 

111. Inversiones inmobiliarias .................................. 11300 
7 4.365.696,59 4.494.958,75 

1 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ... 11400 
4 

v. Inversiones financieras a largo plazo ........................ 11500 
4 3.024,04 24,04 

1 VI. Activos por impuesto diferido .............................. 11600 
4 

VII. Deudores comerclales no corrientes ......................... 11700 

1 

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................... 12000 
1.745.864,54 1.816.179,55 

1 l. Activos no corrientes mantenidos para la venta ............... 12100 
1 

1.079,74 1.079,74 

1 

11. Existencias .............................................. 12200 

4 168.421,91 94.110,45 
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ............... 12300 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .................. 12380 
174.807,72 100.458,61 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo . ....... 12381 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo . ....... 12382 
174.807,72 100.458,61 

1 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos ................... 12370 

3. Otros deudores ........................................... 12390 
-6.385,81 -6.348,16 

' 

1 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ... 12400 

566.720,58 776.250,00 

4 35.575,37 35.575,37 v. Inversiones financieras a corto plazo ........................ 12500 

4 10.190,13 11.618,46 
VI. Periodificaciones a corto plazo ............................. 12600 

4 963.876,81 897.545,53 
i VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................. 12700 

1 
TOTAL ACTIVO (A+ B) ........................................ 10000 

6.754.924,68 7.080.862,98 

1 

1 
_,...~;~__'.~ 

/f''""·~ 1 

'"' to'~ ., . c>,i\ 
>$'~~~ '-~~ \ 
7;t~1_fu(>,!- ~ :ii"''''~''''•f n ~ I ~!"", i . '),y-·, '' ¡1< \ 
i,:-~1' (. (") . 

1 

!¡'.'.'. '~~b~ O:;ii 
l~ ~ ~ .. 

\ "!, CORT[S Y A;-oCIAOOS ~ 
' i ~hUOITOílES. S. L. .i7:; 

/1 
~~CELÓ~/ 
""'~:.::.:~·/ 

(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma uni-
dad. 

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(3) Ejercicio anterior. 

1 



BALANCE DE SITUACION ABREVI !\DO BA2.1 

- ¡([\ ,, fil /// 
1 A62781208 1 ~:~ l) /¿r" ve/ i--

- -A~' ¡y~ ~l . . / ,,,/ ~·. / '. y~ 
1 e:t'A'N~e~;ALft~~AMENIDE -e,}'P" ~~ /"" ~ r -

1 1 

NIF: 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

.~---------------"--Es_p_ac_io_d_•_•_tin_a_do_P_ª_'ª_1_as_fi_rrm_••_d_e_1o_s0a_dm~in~ist~ra~d~or~es,-----,~~~-,¿.~___,'---~-~~~--~--~-·\_,_,_.:_~_~::_:;-,1 
NOTAS DE / / ?i"f17 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERP.ÍP.JÓ 7" (1) EJERCICIO 2º16 (2) 
' 

20000 A) PATRIMONIO NETO ..................................... . 
1.953.625, 11 1.881.875, 75 

1 A-1) Fondos propios ........................................ . 

l. Capital ................................................ . 

549.499,71 532.592,76 a 
21000 

872.652,00 872.652,00 
21100 

1 1. 

2. 

Capital escriturado ....................................... . 

(Capital no exigido) ....................................... . 21120 

872.652,00 872.652,00 
21110 

11. Prima de emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-=2~12~º~º'-+----l---------11----------j 

l 111. 21300 Reservas .............................................. . 
420.823,77 418.182,47 8 

1. Reserva de capilalización.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-=2~13~5~0'-+----l---------11----------j 

1 2. Otras reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....=2~13~6~º-+-----+------4-20_._82_3_,_n-+------4-1_8_.1_8_2,_4_,7 
IV. {Acciones y participaciones en patrimonio propias) . . . . . . . . . . . r-=2~14~º~º'-+----l---------11----------j 

1 V. Resultados de ejercicios anteriores ........................ . 21500 
a -760.883,01 -784.654,75 

VI. Otras aportaciones de socios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-=2~16~0~0'-+----l---------1----------j 

21700 

21800 1 

VII. Resultado del ejercicio .................................. . 

VIII. (Dividendo a cuenta) .................................... . 

16.906,95 26.413,04 a 

21900 

22000 
1.404.125,40 1.349.282,99 

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto ..................... . 

1 A-2) Ajustes por cambios de valor ............................. . 
a 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. . . . . . . . . . . . . . . ,_2~3~ºº~º'-+----+----------+------------< 

1 8) PASIVO NO CORRIENTE ................................. . 31000 3.686.845,38 4.051. 761,84 

1 

1 l. Provisiones a largo plazo ................................ . 31100 

¡ 11. 

! 1. 

Deudas a largo plazo .................................... . 

Deudas con entidades de crédito ............................ . 

31200 
430.990,16 530.122,53 7.2 

31220 430.990,16 530.122,53 

1 2. 

3. 

Acreedores por arrendamiento financiero ..................... . 

Otras deudas a largo plazo ................................ . 

31230 

31290 

111. 

l 1v. 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .... . 

Pasivos por Impuesto diferido ............................ . 

31300 

31400 

3.255.855,22 3.521.639,31 

v. Periodlflcaclones a largo plazo ............................ . 31500 

1 VI. 

VII. 

Acre~d ~¡j¡~~ no corrientes ..................... . 31600 

31700 

,! 

Deu~ ~~ofá·.·. ·.ílá.{. --1\11.· ·~.°[~~.especiales a largo plazo .. , . , .... , .. ·"' v,• '" ""~ <{.' (~~.fi_~ '· r.fl 

/ t,· .IÍ,i"{:V·~'1~' '"· 1 

(

l.!.J ~~.\': '\ Y r~ ·1 ', = ~-;·1'x{~ r ~~ i i 
\,,!;) •'"~-"" ) •. •¡ ':::! ,;?"''>;, f" J 

\ -2, co~n~~ ~ ,<\~)OCIAoos_ i I¡ 
~', AUDdüRES, S. L. ''j 

l 

'\<Y...¡ ~y--,--:.· 
-..'(_,...._Ac¡::_\_O <,· 

-.....-::.::-.:.:~· 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 



BALANCE DE SITUACION ABREVIJ! DO ~~?-2¡ 

l 1 

~ /"¡\'\ i 11~ 
NIF: / A62781208 1 (' '\ , / ,~ V Gr" , 1 ! 

¡ \ tJ'ff!''~U / !l'v 
DENOMINACIÓN SOCIAL: ~--~ 
SFR\/FIS D'APARCAMENT DE .~ -- ( T7 . \_; VILANOVA 1 LA GE 

1 
¡ - ~ '5( 

Espacio destinado para las firmas administradores ~ ~ '1A- t"'":)..- M 
NOTAS DE ¡.,.( PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 (2) 

1 ! 

C) PASIVO CORRIENTE ..................................... 32000 1.114.454,19 1.147.225,39 

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 

1 \ 

la venta ................................................ 32100 

11. Provisiones a corto plazo ................................. 32200 

111. 145.784,91 140.831,14 

l ! 
Deudas a corto plazo ..................................... 32300 

1. Deudas con entidades de crédito ............................. 32320 98.510,60 98.110,48 

2. Acreedores por arrendamiento financiero .................. , ... 32330 

, 1 
3. Otras deudas a corto plazo ................................. 32390 47.274,31 42.720,66 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo ..... 32400 267.970,12 267.970,11 

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .............. 32500 
10 624.460,69 666.657,81 

1. Proveedores ............................................. 32580 
216.373,01 276.549,65 

a) Proveedores a largo plazo .................................. 32581 

b) Proveedores a corto plazo .................................. 32582 
216.373,01 276.549,65 

2. Otros acreedores ................. , ....................... 32590 408.087,68 390.108,16 

VI. Periodificaciones a corto plazo .. , .......................... 32600 10 76.238,47 71.766,33 

VII. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo ........... 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) .................. 30000 6. 754.924,68 7.080.862,98 

l 

f5JTs-~~ 

~~~'~'' i:~" ~-'f• '('\'' 
~ i&.Jc"l >e}' t/l 

( · ~;i?(~Vr ;;; '·'. 'ilf "' ! :: '<~~:-t<i11:_ !:'; ! 1 
~ <f~· .r,_ 

~ CORT~SY A:~CIAOOS ·~ 
~UDllúíllS, S. l) 

'~~l'CELo'i::-,-~ 
'--.:-::;:.::~/ 1 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anlen·or. 



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS"°"ºEVIADA -PA 
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( ~ \ A / W;í ' 
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DENOMINACIÓN SOCIAL: ~ 
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r Espacio destinado para las firmas de 1 adm1rnstradores /~ ~"' 
NOTAS DE EJF~ (DEBE) / HABER LA MEMORIA 2017 (1) EJERCICIO 2016 (2) 

1 ' 1. Importe neto de la cifra de negocios ......................... 40100 10 2.496.017,52 2.486.134,06 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

, 1 

fabricación .............................................. 40200 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo ............. 40300 

4. Aprovisionamientos . ...................................... 10 -8.052,46 -9.081,59 

, 1 

40400 

5. Otros ingresos de explotación .............................. 40500 10 39.873,81 32.826,78 

6. Gastos de personal ................. , ..................... 40600 10 -1.222.732,36 -1.128.863,47 

1 ! 
7. Otros gastos de explotación . ............................... 40700 10 -897.827,39 -778.960,54 

8. Amortización del Inmovilizado . ......................... , ... 40800 10 -323.275,34 -316.800,65 

1 ' 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras ................................................... 40900 21.371,21 

10. Excesos de provisiones ................................... 41000 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ....... 41100 10 -18.453,66 -115.739,11 

1 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio ............. 41200 

13. Otros resultados ......................................... 41300 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(1+2 + 3+ 4+ 6+6 + 7+ 8+9+10+ 11+12+13) ............. 49100 86.921,33 169.515,48 

14. Ingresos financieros ...................................... 41400 10 3,84 26.458,69 

a) lf!!put~ción de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
f1nanc1ero ................................................ 41430 

b) Otros ingresos financieros ................................... 41490 3,84 26.458,69 

15. Gastos financieros . ....................................... 41500 10 -43.632,41 -50.359,99 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros ....... 41600 

17, Diferencias de cambio . .................................... 41700 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros .............................................. 41800 -26.250,00 -118.833,33 

19, Otros ingresos y gastos de carácter financiero . ............... 42100 

1 

a) Incorporación al activo de gastos financieros .................... 42110 

b} Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ........ 42120 

1 e) Resto de ingresos y gastos .................................. 42130 

1 B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) ......... 49200 -69.878,57 -142.734,63 

C) RESULTA~·~~~E IMPUESTOS (A+ B) .................. 49300 17.042,76 26.780,85 

, 0 1f.-.r·. ,, ·fr,~\\ 
9 

20. lmpue º'~"ºR!l'llll' '°6s 41900 -135,81 -367,81 
'« ~'.·.,ne,·~• ................................ 

D) 
/ ~~ ,\'\ -~;;-~> .-\,\ 

49500 3 16.906,95 26.413,04 
RES i)ID ·.P.~!,;¡;\JfRÓ~ (C + 20) ........................ 

i:J· ~J.r-t( '~r;;?- t1,·· \ 
J.J.I \;;:,¡X: ''l)Jft ¡;"} \ 

1 ~ '<'~·~o~4~~~~~ }~ l ! 
UJ ,;>'" ' r-!¡ 

~' CORTOS y ¡\:;oclAOOS !'ft /; 
~',:, AUDITORLS, S. l.. 21/ 
~ , I 
\ <J ,1r / 

,,~CELO\« 
""""~·---~~-

' ·-

[ 
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 
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S.A.V.N.G, SAM. COMPTES ANUALS A 31.12.2017 

MEMORIA 

Nota 1.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

La societat, "SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SOCIETAT ANONIMA 
MUNICIPAL" es va constituir per ternps indefinit a Vilanova i la Geltrú el 22 de gener de 
2002 per acord del Ple de l'Ajuntament d'aquesta localitat el 3 de desembre de 2001, 
que en el mateix Ple es van aprovar els Estatuis, i esta inscrita en el Registre mercantil de 
Barcelona, en el volum 343 l 3, foli 63, full B 246967, inscripció l. La societat té el seu 
domicili social a la Plac;:a de la Vilo, núm. 8 de Vilanova i la Geltrú. 

La Societat té naluralesa jurídica de societat privada municipal i unipersonal del soci únic, 
l' Ajuntament de Vilanova i La Geltrú. Es regeix pels seus Estatuis, per la vigent llei de 
Societats de Capital, la Llei de Régirn Local i altres disposicions concordants. 

Segons l'arlicle 2 deis seus Estatuis, constitueix l'objecte social de la societat la realilzació 
de lotes les activitats vinculades arnb la construcció, gestió, administració i explotació 
deis aparcaments del subsol i de superfície amb titularitat de la societat o deis que pugui 
tenir concessió, arrendament, o qualsevol altra forma jurídica. 

Activitats que esliguin vinculades en la prospecció, implantació, gestió, administració i 
explotació deis serveis que tinguin relació amb la mobilitat, circulació, seguretal, 
disciplina viaria i transporl amb tilularitat de la societat o deis que pugui tenir concessió, 
arrendament, o qualsevol altra forma jurídica. 

En l'actualitat la societat realilza les següenls activitats, toles a Vilanova i La Geltrú: 

• Explotació, a través de concessió administrativa d'ús privatiu, d'un 
aparcament subterrani de titularitat municipal amb una capacita! de 95 
places a la plrn;:a Peixateria. La concessió administrativa té una duració de 50 
anys a partir del' l de novembre de 2002, d'acord ambla sessió ordinaria del 

._,. ~ Ple del' Ajuntamenl del 4 de novembre de 2002. ,.-:; [ ·~ n~~ 
/r'<)~\r·,, '· ~ ,(¡)''-°':--

~'.}~.'.''.·•[.·:.' .. ··.·.·.'¡¡-.'." .. ·.'ttri~tantació, geslió, ad ministra ció i explota ció de les diferents zones 
'¡' .¡;~.,i'_,::\f·di:P. arcament regula! en la superficie segons la concessió administrativa 

1 .¡\;',•\;'(e apt vado en la sessió ordinaria del ple de l'Ajuntoment el dio l de julio! de 

!1 ~ .:·;''.(').;'1.¡~.! .•. i'IJ 2 .. º~~1p_er ~s privatiu per l~ Societat per un període de 50 anys, deis terrenys de 

'' .! 

~I 
v 

I\~. co:ms~,~1 .,,,0~9,~ ni pu~hc que aprov1 el Cons1st;x1. Actualment la Socretat ge;trona l.489 
\°\ :-\ ,,, 1c;1Tui;·s. s ,í'§t~es d aparcament en superf1c1e de diferents zones, mes 598 de 

\~'- . téj parada a la fac;:ana marítima. ~ 

~.'°':1~'.cE."'J'':~tplotació, a través de concessió administrativa d'ús privatiu, d'u~// 
"· aparcament subterrani amb titularitat municipal amb una capacita! de 300 · 

places a PI. Charlie Rivel. El termini de la Concessió administrativa és de 5 
anys a partir del 30 d'abril de 2003, segons la sessió ordinaria del Ple d 

• 

l' Ajuntament del l 5 de setembre de 2002. 

En l'exercici 2007 va finalilzar la construcció del nou aparcament subterrani a 
la Plac;:a de les Casernes el qual té una capa · at per 385 places de cotxe, 37 
de moto i espai per a bicicletes, tal i co es va apr9'f'ar en el Ple de 
L'ajunlarnent de 5 de julio! de 2004. ;1 / 

/ l-- /90 ¿;1 )~ 
2 
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• En l'exercici 2007 Renfe va concedir a la societat la gestió de l'aparcament 
de l'estació de Vilanova i la Geltrú, fins al 30 de juny de 2011 i posteriorment 
prorroga! de forma anual. El l de desembre de 2014 s'ha prorroga! el 
contracte de gestió fins al 30 de novembre de 2015. A finals del 2015 Rente 
Viajeros, SA adjudica contracte per 2 anys fins el 30 de novembre de 2017. 

• El dio 26 de novembre de 2008 es signa el contracte d'adequació, gestió i 
explotació del aparcament de la Fundació Hospital de Sant Cornil situat a 
Sant Pere de Ribes, la durada d'aquest contracte és de 20 anys a partir del l 
de maig de 2009. 

• En aquest exercici de 2017 s'adjudica contracte per la prestació del servei 
d'aparcament en la zona de serveis del port de Vilanova i la Geltrú, amb una 
durada fins el 31 de desembre de 2022. 

• També en aquest exercici es produeix l'encomana per part de I' Ajuntament 
de la gestió i explotació de la zona verda al municipi. 

A 31 de desembre de 2017, la Societat no está obligada, d'acord amb el contingut de 
l'article 42 del Codi de Comerc;:. a formular comptes consolidades, per no pertányer a 
cap grup de societats. 

Nota 2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) lmalge lidel: 

Els comptes anuals s'han prepara! a partir deis registres comptables de la Societat 
i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes 

_,;/: µ_;;";;c;~tablertes en el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, 
/~,)''\''"'":di?.~.vat mitjanc;:ant el_ ~eal Decret 1515/2007. a fi de mostrar la imatge fidel del 

11,o 0':·.-~·-'''R. afrl~ni, de la s1tuac10 frnancera 1 deis resultats de !'empresa. ''> "v 1' (2' (•' 

~;r i4j~><·~.·.'.~l·h~~ \ eguit sense excepció toles les normes i criteris establerts en el Pla General 
! ¡,, ' 3;)f!;~··'de cpq ptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes, i no 
\\,~ corns v /,;oc11übqn. /6plicat principis comptables no obligatoris. 
\\~~1 /~1_1;111Gii~S, S. l. _,,\./ 

1\ . /1 
\\.,0 ""ll 

··• .. <'lr,cc1.o•·:.:/ b) Prlncipis complables: 
»,_::_; _,:;;-

s. Per tal d'assolir la imatge fidel del patrimoni s'han aplica! els principis comptables 
enunciats a l'ordenament mercantil 1 comptable vigent, que en particular són els 
següents: 

Principr de prudencia valorativa. 
Principr d'empresa en funcionament. / 

Principi de meritació. í'° jv..·(. 
Principi d'uniformitat. 
Principi de no compensació. 
Principi d'importáncia relativa. 

3 
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En els casos de conflicte entre principis comptables obligatoris, ha prevalgut 
aquell que millar condueix a que els comptes anuals mostrin fidelment el 
patrimoni, la situació financera i els resultats de !'empresa. 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. 

e) Aspecles crítlcs de la valoracló 1 estimació de la incerlesa: 

En la preparació deis Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2017 s'han 
determinat estimacions i hipótesis en !unció de la millar informació disponible a 31 
de desembre de 2017 sobre els fets analitzats. És possible que aconteixements que 
puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alc;:a o a la baixa) en 
próxims exercicis i es fario de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi 
d' estimació en els corresponents comptes anuals futurs. 

La Direcció de la societat no preveu que existeixin condicions de incertesa que 
pugui afectar a la continu'ltat de la societat. 

d) Compareció de la informacló: 

Els comptes anuals s'han formulat mitjanc;:ant la aplicació de criteris uniformes de 
valoració, agrupació i classificació, de manera que la informació que es presenta 
és homogénia i comparable. 

'
.:f;~~,,;~~;7,:~~ Agrupacló de partides: 

*< .. f[.";;.~&.· .... '6.> ~~]~\ eixen partides que hagin estat objecte d'agrupació en el balanc;:, en el 
,~\ :(qdimp,t, de pérdues i guanys ni en l'estat de canvis en el patrimoni net. 

{ ·,:·,,t.( '--.. f,'f~· n1. 

i. ~ ( · .. --'~~J-'.f[f;_,, t~~i 
\ \ ~~, COF:T[S Y 1\:~!JClf\O • :;~· • • • , 
~ .. :;, l\UCJ:rnrils. s. 1.tt>;:.:1; lements recolhts en d1verses parl1des. 

~< 0 No_ h1f ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partid es di ns del 
'>~··cc1.i:JtJltí~c;: de Situació. 

--.---;_~-

g) Canvis de crileris complables: 

No s'han realitzat canvis en criteris comptables. 

h) Correccló d'errors 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a 
reformular els comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que 
podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tonca ent de l'exercici, han 

~~~ estat esmentats en els seus apartats corresponents. 

4 
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Aquests Comptes Anuals estan pendenls d'aprovació pel Consell Plenari de I' Ajuntament 
de Vilanova i La Geltrú que. segons els Estatuis de la Socielal exerceix com a Junta 
General de la Societat. tanmateix el Consell d'Administració de la Socielal no preveu 
cap modificació en els Comptes Anuals degut a la seva aprovació. 

Nota 3.- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

El Consell d' Adminislració proposa a la Junta General d'Accionistes la següenl aprovació 
i distribució del resulta! de l'exercici 2017: 

/:::_:,~:.1·; ~11¿~) ~-'>. 

~
~!:/' 
"' ,, 
' J 

' ~ -e-•] 

q,~ : '¡' l \\ j ;., ' 

Base de reparlimenl lmport 2017 

Perdues i Guanys (benefici) l 6.906,95 

TOTAL l 6.906, 95 

Distribució lmporl 2017 

A reserva legal 

A compensar resultats negatius 
d'exercicis anteriors 

l .690,70 

l 5.216,25 

TOTAL 16.906,95 

,\:"'. COQll:S'(•\ ,l,\DUS ~ -¡
1 

\<>o\'\rClrit\•eker9}Ci no s'han reparlit div1dends a compte. No existeixen més limitacions pera 
\\In dislribució,pe dividends que les legals. 

~>:<~~'.f 1 ·r ('E Lo:~~>:_,. 

11 
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Nota 4.- NORMES DE VALORACIÓ 

lmmobilitzat intangible: 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, 
posteriorment. es valoren al seu cost menys. segons procedeixi. la seva 
corresponent amortització acumulada i/o pérdues per deteriorament que hagin 
experimental. Aquests actius s'amortitzen en !unció de la seva vida útil. 

La Societat reconeix qualsevol pérdua que hagi pogut produir-se en el valor 
registra! d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament. els criteris per al 
reconeixement de les pérdues per deteriorament d'aquests actius i. si escau. de les 
recuperacions de les pérdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors 
són similars als aplicats per als actius materials. 

a. Propietat industrial 

S'han comptabilitzat en aquest concepte les despeses de 
desenvolupament capitalitzades ja que s'ha obtingut la corresponent 
patent o similar. S'ha inclos el cost de registre i formalització de la propietat 
industrial ¡¡ els imports per l'adquisició a tercers deis drets corresponents). 

Aquests actius s'amortitzen linealment al llarg de les seves vides útils que 
són 5 anys. 

b. Aplicacions informótiques 

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els 
sistemes informotics bosics en la gestió de la Societat es registren a corree 
de l'epígraf "Aplicacions informotiques" del balanc;: de situació. 

Els costos de manteniment deis sistemes informotics es registren a corree 
del compte de resultats de l'exercici en que s'incorren. 

4;,,,:·;·¡;-c~:~-L'amort1tzació de les aplicacions informatiques es realitza linealment en un 

0;~/6,·.0,~.··:si\\ríode de 4 anys. 

j r? "'"'(:~--~, \~<..-..._ '-/' S'i-:,\ 
· r , 1 ¡ \" 

r(~ %)~·:·-, :>:}úv I~ l 
i 1 i~ . ;lrftfuoblllt~t material: 
¡\_ ·-, C(Jfff[S, 1,:_,1J(.i1U!OS ::q; 
\;.::;s AU'.j: :·u1;::s. s. L. )~~,~/ 

\\ · a. ·~bst 

. \;,· 1ilc':_L.()':'
1
'>:Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició 

o al cost de producció. 

Formarien part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents 
al financ;:ament deis projectes d'instal ·lacions técniques el període de 
construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per al 
seu ús. En aquest exercici no s'ha produ'it. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com 
majar valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva 
capacita!, prozt o prolongació de la seva vida útil. ~ 

1" 

~- ~-
¡;;Y("" ')_~ 

6 
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Les despeses periódiques de manteniment. conservac10 1 reparac10 
s'imputen a resultats, seguint el principi de l' import, com cost de l'exercici 
en que s'incorren. 

b. Amorlitzacló 

L'amortització d'aquests actius comenc;:a quan els actius estan preparats 
pera l'ús peral qual van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el metode lineal, sobre el cost 
d'adquisició deis actius menys el seu valor residual; entenent-se que els 
terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen 
una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització deis actius materials es 
realitzen omb contrapartida en el compte de resultats i. basicament, 
equivalen als percentatges d'amortització determinats en !unció deis anys 
de vida útil estimada, com terme mitja, deis diferents elements: 

Element Anys Percenlafge 

lnsfal lacions tecniques 
8 123 

Maquinaria 4, 5,8 253, 203, 123 
Mobiliari 

lO 103 
Equipaments de processos 

4 253 
d'informació 

Elements de transport 
6,25 163 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data 
de cada batane;:. 

Arrendaments financers ~~~~-~----
Els actius materials adquirits en régim -~financer s'han 
registrat en la categoria d'actiu a que correspon el bé arrenda!, 
amortitzant- se en la seva vida útil prevista seguint el mateix metode que 
per als actius en propietat. 

Els arrendaments s'han classificat com arrendaments financers donat que 
les condicions deis mateixos transfereixin substancialment els riscos i 
avantatges derivats de la propietat a l'arrendatari. Sinó fas així es 
classificarien com arrendaments operatius. 

La política d'amortització deis actius en régim d'arrendament financer · 
similar a !'aplicada a les immobilitzacions materials própies. Si no existeix la 
certesa raonable que l'arrendatari acabara obtenint el títol de propietat al 
finalitzar el contracte d'arrendament, l'actiu s'amortitza en el període més 
curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte d'arrendament. En 
tots els casos la intenció de !'empresa és obten· el títol de propietat, així 
dones s'ha considera! la vida útil del bé per esti ar la seva7rtització. 

L: 
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Els interessos derivats del financ;:ament d'immobilitzat mitjanc;:ant 
arrendament financer s'imputen als resultats de l'exercici d'acord amb el 
criteri de I' interés efectiu, en !unció de l'amortització del deute. 

Deteriorament del valor deis actius materials l lntanglbles: 

En la data de cada balanc;: de situació, la Societat revisa els imports en 
llibres deis seus actius materials i intangibles per a determinar si exisleixen 
indicis que aquests actius hagin sofert una pérdua per deteriorament de 
valor. Si existeix qualsevol indici, I' import recuperable de l'actiu es calcula 
amb l'objecte de determinar l'abast de la pérdua per deteriorament de 
valor (si l'hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin 
independents d'altres actius, la Societat calcula I' impar! recuperable de la 
unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu. 

L' impar! recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el 
cost de venda i el valor d'ús. Al avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos 
d'efectiu estimats s'han descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de 
descompte abans d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del 
mercal pel que fa al valor temporal deis diners i els riscos específics de 
l'actiu peral qual no s'han ajusta! els futurs fluxos d'efectiu estimats. 

Si s'estima que I' import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora 
d'efectiu) és inferior al seu import en llibres, I' import de l'actiu (o unitat 
generadora d'efectiu) es redueix al seu impar! recuperable. 
lmmediatament es reconeix una pérdua per deteriorament de valor com 
despesa. 

Quan una pérdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, I' 
import en llibres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a 
l'estimació revisada del seu import recuperable, peró de tal manera que I' 

.- . __ import en llibres incrementa! no su peri I' impar! en llibres que s'hauria 
/;:' : : • -ri" •• --_,>-, determina! de no haver- se reconegut cap pérdua per detenorament de 

@
,;:,'''" 1 0 j> valor pera l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors. 

:/ <;~~:mmediatament es reconeix una reversió d'una pérdua per deteriorament 
¡ t '\ 

1 
'_ i e valor com ingrés. 
'" • 1 

11 (~J J 
1 

1 . "\ / -
,\-, co::i n::s y!' ,('"11\nos ,. 
\\.,-, 11u,:1rr.11. • lrwer 1 ns immobiliaries i arrendaments 
~· '/ 
\<1:1 E!s:::tJrrenys o construccions que !'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per 

-c'.17':'¡hrrendaments o els quals posseeix ambla intenció d'obtenir plusvólues a través de 
la seva alienació s'han inclós en l'epígraf "inversions immobilióries". 

a.Casi 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició 
o al cost de producció. 

Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al 
financ;:ament deis projectes d'instal ·lacions técniques el període de 
construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per al 
seu ús. Com el cost registra! en aquest apartat é anterior a l'aplicació 
d'aquest Pla de Comptabilitat. no inclou costos ti ncers. / 

¡! { 
~L--_ 
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Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'acliu com 
majar valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva 
capacita!, productivitat o prolongació de la seva vida útil. 

Les despeses periodiques de manteniment, conservació i reparació 
s'imputen a resultats, seguint el principi de I' impar!, com casi de l'exercici 
en qué s'incorren. 

b. Amortitzacló 

L'amortització d'aquests actius comen<;:a quan els actius estan preparats 
pera l'ús peral qual van ser projectots. 

L'amortització es calcula, aplican! el métode lineal. sobre el cost 
d'adquisició deis actius menys el seu valor residual; entenenl-se que els 
terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen 
una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecle d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d'amorlització deis actius materials es 
realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i, basicament, 
equivalen als percentatges d'amortització determinats en !unció deis anys 
de vida útil estimada, com terme mitja, deis diferents elements, que pel 
valor de la construcció es de 50 anys (un 23 anual). 

Permutes 

Duran! l'exercici no s'ha prodLiit cap permuta. 

Actius financers 1 passius flnancers 

Les diferents categories de valoració d'actius financers són les següents: 
_:_~-, 

/,-::-;~.,,,.s n,::~, 
-'.-_"\.,\·,\ ·- \ ,'.;,,:;<\ 

/¡f,:;;·' 5;· ~'.· (~~;\ctius financers a cosl amorlilzal /, 

,/g" ;K:··~p.,~q~~$;\1a calegoria s'han inclós els aclius que s'han original en la venda de béns 
(i:~ ';>i:Sreslaj:(~ de serveis per operacions de lrafic de !'empresa. També s'han inclós 
• .\::. ,.,, 1,r;y Q!l'JIA!ilJ.~si~l::lius financers que no s'han original. en les, operacions de lrafic de 
\•':, ', "'"·d'empres.¡;:i 1 que no senl 1nstrumenls de palnmonr nr denvals, presenten uns 

·., · cobrarJ1i'ents de quanlia determinada o determinable. 
\ •-. Y" // .·-:--, ,.;,, /_,, 

r?('rL,J'..·:.· 
"7\qúests actius financers s'han valora! pel seu cost, ésa dir, el valor raonable de la 

contraprestació més tots els costos que són directament atribuibles. No obstan!, 
aquests últims podran registrar- se al compte de pérdues i guanys en el moment 
del seu reconeixement inicial. 

Posteriorment, aquests actius s'han valora! pel seu casi amortitzat, imputan! en e 
compte de pérdues i guanys els interessos reportats, aplican! el métode d 
interés efectiu. 

\ 

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys 
els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) 
per la part imputada sistematicament a resultats de la diferencia entre el cost 
inicial i el correspon_e~; valor de reemborsament 1 vencrmen~el cas deis actius 

~Q\ < 9 ~ ~V\ )'V'/< 
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financers, el cost amorlilzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades 
perla delerioració que hagin experimental. 

El lipus d'interes efectiu és el lipus d'actualilzació que iguala exactamenl el valor 
d'un instrument financer a la lotalitat deis seus fluxos d'efectiu estimats per lots els 
conceples al llarg de la seva vida romanen!. 

Els dipósils i fiances es reconeixen per I' imporl desemborsal per fer front als 
compromisos contractuals. 

Es reconeixen en el resulta! del període les dotacions i retrocessions de provisions 
per deteriorament del valor deis actius financers per diferencia entre el valor en 
llibres i el valor actual deis fluxos d'efectiu recuperables. 

Correccions va/orafives per deferioramenf 

Al tancament de l'exercici, s'han efectual les correccions valoratives necessaries 
per !'existencia d'evidencia objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és 
recuperable. 

L'import d'aquesta correcc10 es la diferencia entre el valor en llibres de l'actiu 
financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el majar 
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual deis 
fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. 

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han 
registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de perdues i 
guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu ti nancer. 

. -:::--. 

/;::~;\,:.: :: 1
'i:q';'particular, al final de l'exercici es comprova !'existencia d'evidencia objectiva 

~~;/ ".·_.· .. ·.·.::·<-_''"!él.· .. J.J.·."'~.'.I .. v. olor d'un credit (o d'un grup de credits amb similars característiques de risc 
';• '1~;<· 1 ' :v91or9~ . col ·lectivament) s'ha deterior?t com a conseqüencia. d'un o més 

. t)< . '.<ti~de}5l.~1ments que han_ ocorregut despres del seu recone1xement 1rnc1al 1 que_ han 
!¡ •: ·. : 'acas1ó'1idl una reducc10 o un retard en els fluxos d'efectru que s'havren est1mat 
'¡ \.~'.. coRTrs ;· ';'J.7,i:l:w.1tit el futur i que pot estar motivat per insolvencia del deutor. 

~. Av.ir,,J1,,,sL~1 p~bua per deteriorament sera la diferencia entre el seu valor en llibres i el valor 

·~'''"' ROt,i/al deis fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los 
' ,/

7crL8Ffipus d'interes efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 

Les diferents categories de passius financers són les següents: 

Passius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoria s'han inclós els passius financers que s'han original en la 
compra de béns i serveis per operacions de trafic de !'empresa i aquells que n 
sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 

lnicialment. aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor 
raonable de la transacció que els ha original més tots aquells costos que han 

at directament atribu"ibles. No obstant, aquests ' tims, així com les comissions 

10 vC 
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financeres que s'hagin carregat a !'empresa es poden registrar en el compte de 
perdues i guanys. 

Posteriorment, s'han valora! pel seu cost amorlitzat. Els interessos reportats s'han 
comptabilitzat en el compte de perdues i guanys, aplican! el metode d'interes 
efectiu. 

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interes contractual, així com els desemborsaments exigits per 
tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt 
termini, s'han valora! pel seu valor nominal. 

Els préstecs i descoberts bancaris que reporten inleressos es registren pel import 
rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes 
pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d'emissió, es 
comptabililzen segons el criteri de meritació en el compte de resultals utilitzant el 
metode d'interes efectiu i s'afegeixen al import en llibres del instrument en la 
mesura que no es liquiden en el període que es reporten. 

Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret 
incondicional per a ajornar la cancel foció del passiu durant, alrnenys, els dotze 
mesas següents a la data del balanc;:. 

Els creditors comercials no reporten explícitarnent interessos i es registren pel seu 
valor nominal. 

Duran! l'exercici no s'ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer. 

Els inleressos d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició s'han reconegut com ingressos en el compte de perdues i guanys. Per /' 
DI reconeixement deis interessos s'ha utilitzat el metode de 1' interes efectiu. 

/;:~~-~\f-;; ·¡:;_~>-::-~~- ¡Y 
/'?.,,\I' '(',.:'-,'\, 

~
Í;f'º~ :Cr~¿~~1sobre beneficis 

1
. 

~~ ~\<; >.:~ d~ .. )~esa per impost sobre be_nefici~ representa la suma de la despesa per 
\:~ : · <rmpost;¡sobre benef1c1s de l'exerc1c1 arxr com per l'efecte de les variacions deis 
'1•.-~, COR,r,r;:::'.''\:f)llfii.¡~//passiUS per impostas anticipats, diferi!s i credits fiscaJs. 
,\"~) Ll•><!.o·,t.~S, ._. \ . . ;< ¡! 

\\ ,, L~'.Jfspesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjanc;:ant la suma 
"'·':o'111cn.'e;fei:·(mpost corren! que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base 

·-< ··"Ímposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment són 
admissibles, més la variació deis actius i passius per impostas anticipats / diferits i 
credits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions. 

Els actius i passius per impostas diferits inclouen les diferencies temporals que 
s'idenlifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per 
les diferencies entre els imports en llibres deis actius i passius i el seu valor fiscal, ai í 
com les bases imposables negatives pendents de compensació i els credits per 
deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a 
la diferencia temporal o credil que correspongui el ti us de gravamen al que 
s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

11 
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Es reconeixen passius per impostas diferits per a lotes les diferencies temporals 
imposables excepte del reconeixement inicial (estalvi en una combinació de 
negocis) d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal 
ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostas diferits, 
identificats amb diferencies temporals només es reconeixen en el cas que es 
consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra 
els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius per impostas diferits (bases 
imposables negatives i deduccions pendents de compensar) només es 
reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur 
suficienls guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 

En ocasió de cada tancamenl comptable, es revisen els impostas diferits registrals 
(tan! aclius com passius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuanl
se les oportunes correccions als maleixos d'acord amb els resultats de les analisis 
realilzades. 

lngressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en !unció del principi de la meritació, és a dir, 
quan es produeix el corren! real de béns i serveis que els maleixos representen, 
amb independencia del moment que es produeixi el corren! monetari o finanter 
deriva! d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 
conlraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els 
serveis prestats en el more ordinari de l'activitat, dedüils els descomptes i impostas. 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en 
!unció del principal penden! de pagamenl i el tipus d'interes efectiu aplicable. 

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceplació per par! del 
// .,, ;.~\'\:)li~nt. Els quals en el momenl de l'emissió d'estats financers es !roben realilzats 

/;/·~"" _ par~\ no acceptats es valoren al menor valor entre els costos incorreguls · 

!{/' f.'.•'( <:.~·1···\e.'5fi~.~ .. ··~\ció d'acceptació. 
((:) "'· '·" '·\11•,lf l.'.'¡ 
ii(.'.; ~ ,:.',/~;·-frovlsiOns i continqencies 
1 \''' "" • . '1 
\\?. 'º;(,7,~1~:;;','i.'~~,,~~~ples anuals de la Socielat recullen lotes les provisions significatives en les 
\~,· ,, q~a),fés majar la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació . 

. ·>:~·-.~it;c 1~ \_o':_\·_:'/ 
'· . :

1<Lés provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats 
que generin obligacions futures. Es quantifiquen teninl en consideració la millar 
informació disponible sobre les conseqüencies del succés que les motiven i són re 
estimades en ocasió de cada tancamenl comptable. S'utililzen per a afrontar les 
obligacions especifiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es 
procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen 
d'existir o disminueixen. 

Subvencions. donacions i llegats 

subvencions, donacions i llegats no reintegrable es comptabilitzen com 
ssos directament imputats al patrimoni net i es r oneixen en el compte de 

12 
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perdues i guanys com ingressos sobre una base sistematica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de 
la subvenció. 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de reintegrables es 
registren com passius de !'empresa fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 

Negocis conjunls 

No existeix cap activitat económica controlada conjuntament amb altra persona 
física o jurídica. 

Transacclons entre parts vlnculades 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu 
de mercal. No es reconeix benefici ni perdua alguna en les operacions internes. 

En les operacions en negocis conjunts es reconeixen les despeses incorregudes per 
la societat, que es descornpten, si escau, si existeix un dret contractual per a 
repercutir-lo a altres contrapartides del negoci conjunt. No es reconeix benefici 

.... qlgun en operacions internes del negoci conjunt. 
/,,·· -::.---.. ,,., ... ' ,· .. ·~ •' ·:::~\ 

,. '' _1 ·, i· \' 

f~~t9.~:·{~, u,;lí~MOBILITZAT INTANGIBLE 
'1··" . . . . . "" fJ ,,_,, .~:::·,\· - ' >•,:'.}- 1_·_

1 11 

[i~~LeS'bgrJiclks q$4: componen l'immobilitzat intangible de la Societat, així com el movirnent 
i\ ''<iJ.e s<\íGQ§.$1¡\¿i¡lEl ,e;!' aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

\,-.-. ...... -- . .. '/ .. ~-:) ,,,_, __ ,_·;'_,,,~s. S. L. - _· /· 

\. ./ 
\_ ._, ¡ 

Patents i marques 5.061,47 O.DO 0,00 5.061,47 

Aplicacions informótiques 138.936,26 3.142,50 0,00 142.078,76 

TOTAL COST 143.997,73 3.142,50 0,00 147.140,23 

A.A Palents i marques 

A.A Aplicacions 
informótiques 

-5.061,6 l 

-125.150,06 

0,00 0,00 -5.061,6 l 

-1.447,26 0,00 -126.597,32 

ha hagut a tancament d'exercici correccions valorative per deteriorament de 

!~ 
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Nota 6.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

Les partides que componen l'immobilitzat material de la Societat, així com el moviment 
de cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

CONCEPTE 31 /12/2016 Alfes Baixes 31/12/2017 

T errenys i construccions 1.102.921.26 24.467,25 0,00 1.127.388,51 

Maquinória 1.213.381,42 0,00 0,00 1.213.381,42 

Utillatge 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00 

lnstal ·lacions i altres insfal 586.803,57 44.805,80 0,00 631.609,37 

Mobiliari 28.980,20 1.033,60 0,00 30.013,8 

Equips proc. Informa. 146.085,90 10.286,70 -377,64 155.994,96 

Elements de transport 120.351,27 0,00 0,00 120.351,27 

lmmobilitzat en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COST 3.200.353,62 80.593,35 ·377,64 3.280.569,33 

Construccions -441.907,61 -137.978,58 0,00 -579 .886, 19 

MaquinOria -1.171.633,10 -41.659,18 0,00 -1.213.292,28 

lnstal lacions i altres instal -563.292, 93 -18.400, 12 0,00 -581.693,05 

Mobiliari -29.517,05 -91,40 0,00 -29.608,45 

Equips proc. informa. -125.934,07 -7.755,80 0,00 -133.689,87 

Elements de transport -112.154,28 -5.387,00 0,00 -117.541,28 

( 
Les altes de l'exercici corresponen principalment a I' inversió feto en la zona verda coma 1 
conseqüencia de la encomana d'implementació, gestió, administració i explotació feto / 
per l'Ajuntament de Vilanova en sessió Plenaria de data 13 de more; de 2017. En 
cor.tlrBprestació a aquestes inversions, l'Ajuntament ha otorga! l'import de 121.000 euros 

.;<~1.Vk 11Flq\0~ en concepte de subvenció de capital per aquestes inversions de la zona 

~
, ·-' )(!'l~d~:' , _,.;, 
~) ·7~ (í '-(¡e,_ -:i\\~ 
! -1>!'$) hL,Ha hp ut a tancament d'exercici correccions valoratives per deteriorament de 

i; r.::i Válar:i' 
1_7 ,-, \ i 

\\~ j ---;," ' 1 ,.. 

'~\ .:~ COR íí:S} ·~~~O·~!ADOS .'.". 1 ---------
\\:., f\U\Jl,\Jl,,_S,S.l.·;··. ~~ ~-------

\. ' ~ . ~<S:,, . 
"·~,·:.-~~l'r:r:=_L . 

-~ ;fl 
~/' '// 
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Nota 7.- INVERSIONES IMMOBILIARIES 

Les partides que compasen les inversions immobiliáries de la Societat, corresponen 
principalment a locals i altres actius immobiliaris arrendats a tercers. El moviment de 
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quodre següent: 

El saldo a 31 de desembre de 2017 de l'epígraf "lnversions lmmobiliáries" está formal en la 
seva práctica totalitat per l'aparcament subterrani a la Plrn;:a de les Casernes, el qual té 
una capacitat per 385 places de cotxes, 37 de moto i espai per bicicietes. 

En oques! exercici no s'ha fet cap correcció de valor. L'exercici anterior es va corregir el 
valor comptable de l'aparcament de Casernes en 79.902,90 euros d'acord a una taxació 
realitzada. 

Arrendaments financers 

La Societat l'any 2017 té béns en régim d'arrendament financer per un import de 3.561,79 
€. La informació més rellevant és la següent: 

Les despeses en concepte d'arrendament al llarg de l'últi exercici i compromis 
adquirits de futures quotes d'arrendam~emínimes en virtut ' rendaments operatius no 
c . bles han estat els següents: ~ 

. / /' 
~ /:;:;,_,,e,?~ 
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31/12/2017 31/12/2016 

Pagaments en el resulta! de 251.564,40 251.564,40 
l'exercici 

-Fins a un anv 178.015,55 240.440,81 

Entre un i cinc anvs 803.572,06 1.018.030,05 

Més de cinc anys 1.416.732,21 2.495.297, 12 

TOTAL 2.649.884,22 4.005.332,38 

A més de 5 anys s'ha considera! 20 anys I' import del canon amb l'Ajuntoment per 5.000 
euros i 11 onys el canon amblo Fundació Son! Cornil per l'import ocordot. 

Els elements més significotius ols quals corresponen els compromisos per lloguer odquirits 
així com lo durado mitjo d'aquests controctes de lloguer son: 

Durada 

Cánon fundació San! Cornil 11 anys 

Cánon Ajuntament 50 onys 

16 
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,¡:f~f ;G7-?~~(~·. 

(U~ 
~#v 

7.1. Actius finan~éljs ;· ~ <é. 
J:1 =-, > . 

'~.. .~ ~ ' '.¡ ,.~~: ' 

i. Els actius financers's~'tlar:fclassifi.ci¡J:cíégans la seva naturalesa i segons la !unció que compleixen en la societat. 
"--,-~-.· __ ·:_·:."~.~ 

·-

~ 
Classes 1 Jnstruments financers a llarg termini 1 lnstruments financers a curt termini 

1 Instruments 1 Valors . 1 
credits 

1 Instruments 1 Valors . 1 
credits 

d t . . representahus Derivafs d t . . representahus Derivats 
e pa nmon1 de deute Altres e pa nmon1 de deute Altres 

1 2016 I 2017 I 2016 I 2017 I 2016 I 20171 20161 20171 

Total 

2016 I 2017 I 2016 I 2017 20161 2017 
Categories 
Aciius financers 
manfinguts per a 1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 º·ºº' 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,001 0,00 
negociar 
Actius financers a I 
cost amortitzat 

0,001 0,001 0,001 0,001 24,04 I 3.024,04 I 0,001 0,001 0,001 0,001 1.803.621,45 1 1.734.734,77 1.803.645,49 I 1.737.758,81 

Actius tinancers a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,00 1 0,00 1 0,001 0,00 
cost 

0,00 1 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 24,04 3.024,04 I 0,001 0,001 0,001 0,001 1.803.621,45 1 1.734. 734, 77 1.803.645,49 I 1.737.758,81 

~~ ii. Els moviments deis comptes correctors representatius de les perdues per deteriorament o incobrables originada pel risc de 
credit dulrant el present exercici han estat de 26.250,00 euros (118.833,33 euros l'any anterior) corresponent als interessos 

~ :;, 
)' 

r 
J 

~
i't-ieritats i no reconeguts per I' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació al credit de l'aparcament de Casernes. Amb tots 

els casos el imports venc;:uts tenien un termini superior a 1' any, i s' han elimina! del bala ne;: com perdua definitiva import per 
valor de 1.915,95 euros (2. 137,70 euros l'any anterior). 

\ 
iii. Els actius financers s'han valora! segons el seu valor raonable, prenent-se com referencia els preus cotitzats en mercats d'actius. 

\ -~~,z: 
~ ..... - 17 ~ - -------... 
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El saldo que resta a llarg termini correspon a fiances per valor de 3.024.04 euros (24,04 
euros l'any anterior) com arrendataris. 

Així mateix a curt lermini figura el credit concedit a I' Ajuntament de Vilanova amb data 
30/1 l /2011 per 750.000 € amb venciment 31 /12/2012. En aquest exercici s'han compensat 
factures a favor de l'Ajuntament contra aquest saldo deutor per import de 183.279.42 
euros, quedan! un saldo a 31 de desembre per 566.720,58 €a favor de la societat. 

18 
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' ) 

Classes 

Categories 

Passius 
financers a 
cost amortitzat 

Passius 
financers 
mantinguts 
pera 
neoociar 

Total 

. . ;:(if '."·~t~~ 
7.2. Pass1us fman<;~s sr. ~~ >-, í ,e, ,. 

·-:·._"'/y "'"'s.-: '':c:-;s-:.<,·--:~_·-.::,·, ~- :i 
iv. Els passius finanG:ers_s'n® classificaj:sigons la seva naturalesa i segons la !unció que compleixen en la societat. El valor en llibres 

de cada una d~~'¡':;ategor~"'éS:;iiíl següent i no s'ha considera! en aquest aparta! els saldos amb entitats vinculades que 
s'expliquen en un apart"5hiñ:c'6iícret dins d'aquest punt: 

lnstruments financers a llarg termini lnstruments financers a curt termini 

Total 

Obligacions 
Derivats 

Obligacions i 
Derivats 

Deutes amb entitaf de credit i cifres valors 
Altres 

Deutes amb entitat de credit cifres valors Altres 
negociables negociables 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

530.122,53 430.990, 16 0,00 0,00 0,00 0,00 98.110,48 98,510,60 0,00 0,00 210.408,60 200.495,95 838.641,61 729.996,71 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

530.122,53 430.990,16 º·ºº 0,00 0,00 0,00 98, 110,48 98.510,60 0,00 0,00 210.408,60 200.495,95 838.641,61 729.996,71 

f~~, 
r 

------.......... e=- e"·· ===--/~ e~ 
--
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2) 

PASSIUS FINANCER 

Deutes entilats Deutes entitats de Deutes entitats 
Categories de credit credit de credil Prove"idors, 

(leasing i altres (Bankia) (BBVA) personal, ... 

2018 3.035.43 58.674,69 36.800.48 200.495,95 

2019 526,36 59.126,06 36.800.48 0,00 

2020 0,00 60.019,09 9.200,03 0,00 

+2021 0,00 265.318, 14 0,00 0,00 

TOTAL 3.561,79 443.137,98 82.000,99 200.495,95 

TOTAL A LLARG TERMINI 526,36 384.463,29 46.000.51 0,00 

En referéncia al deute amb l'entitat de crédit, Bankia, es formalitza préstec per import de 
855.000.00 €, per finani;;ar la construcció i adequació de l'aparcament de Camils. La 
durada del préstec es de 180 mesos i meritara un interés del 2,875 3 anual variable el 
primer any, sent la revisió de I' EURIBOR incremental en 1,5 punts percentuals. 

En referéncia al deute amb I' entitat de crédit, BBVA, es formalitza amb data 25 de febrer 
de 2015 polissa de préstec a interés variable per import de 165.602,07 euros per finani;;ar 
el vial de I' Hospital Comarcal de Sant Camils. La durada és de 60 mesos i venciment el 29 
de febrer de 2020. Ha merita\ un interés inicial del 3,53, i posteriorment la revisió sera 
EURIBOR incremental en 2,9 punts percentuals. 

A més figura en el balan<;: del passiu un deute amb I' Ajuntament per import penden! a 
31/l2/2017 de 3.523.825,34 euro (265.784,08 euros a curt termini) que fa referéncia al 
deute amb I' entitats de crédit {Déxia), que la Societat tenia a 31 de desembre de 2013 
per import penden\ net de 5.584.775.64 €, i que el 19 de desembre de 2013 el Ple de 
I' Ajuntament en sessió extraordinaria va aprovar un acord de subrogar-se en la posició de 
la empresa Serveis d'Aparcaments de Vilanova la Geltrú en el préstec preestablert núm. 
361535527 contracta! amb Dexia Sabadell, SA, i per tant la societat municipal deixara de 
ser part del contracte de Crédit, quedan! alliberada de les obligacions que es derivaven 
ampJ~-,entitat financera. En conseqüéncia l'import d'aquest préstec va passar a ser amb 

¡;(:,/\<jlÍnla(ti~nt de Vilanova i la Geltrú. 
/;_: 0S.p-~eir_d_:,~ d~b I' Ajuntament una amortització trimestral de 66.446,02 euros més un interés 

t:;? ~0e~~,5'5'3;,98•t\\os. Aquesta quota de 75.000 euros veni;; el 10 de mar<;: del 2031. y 

\'is ~L~~;;s,9~!E!ta// no ha impaga! cap quantitat del principal, ni els interessos que s'han 
\\ \ cr~-~8F1P:[{'.lprb11~ I' exercici. 
\:.;,' ·/¡·· / 
~" I 
\~\, .::.~_,, - -~~Y>./ 

'·~: -:':·~.': ::;_~;_~-~~/·--' 

/\11 
! 1/ 
1 __ -l1 
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Nota 8.- FONS PROPIS 

El moviment deis fons propis durant l'exercici 2016 ha estat el següenl: 

CONCEPTE 31 /12/2016 Aplicació Resulta! 
Altres 31/12/2017 Resulta! Exercici 

Capital social 872.652,00 0,00 0,00 0,00 872.652,00 

Reserva legal 46.298,57 2.641.30 0,00 0,00 48.939,87 

Reserves vo!untüries 371.883,90 0,00 0,00 0,00 371.883,90 

Result. Negatius ex. anteriors -784.654,75 23.771,7 4 0,00 0,00 -760.883,01 

Perdues i guanys 26.413,04 -26.413,04 16.906,95 0,00 16.906,95 

TOTAL 532.592,76 0,0 16.906,95 0,00 549.499,71 

Descripció del capital: 

La societat es va constituir amb un capital de cent vuitanta mil tres cents euros 
(180.300,00 euros), representat per 100 accions ordinóries i nominatives de mil vuit cents 
tres euros cadascuna ( l .803,00 euros), numerades correlativament deis números l a 100 
ambdós inclosos. 

El Consell d'Adminislració va aprovar el 18 de selembre de 2006, l'ampliació de capital 
de la Societat, basada en l'aporlació de subsól provinenl de la Plac;:a de les Casernes de 
Vilanova i la Gellrú. 

L'augment de capital social de 692.352,00 euros, es va realitzal miljanr;:ant l'emissió de 
384 accions ordináries, norninatives i intransferibles de l .803,00 euros de valor nominal 
cadascuna, d'iguals caracterísliques, drels i obligacions que les anteriors, a les que 
seguiran en numeració correlativa, corresponent-los-hi els números 101 a 484, arnbdós 
inclosos. 

L'Ajuqjamenl de Vilanova i la Geltrú, propietari exclusiu del capital de l'ernpresa, acorda 
_,;;~fg,.•slltQi,4r:ipció i desemborsament miljanr;:anl l'aporlació a la socielat, segons acord 

~
?);~.~.~fi]fi;:o.~I;· subsól de la Plar;:a de les Casernes, de superfície en planta de 3.920m2, el 

f!;' .f;i(Jq1.~$,·dE/,~ ·na a aparcamenls amb una capacita! per quatre-cenles vint-i-tres places 
i ,q~.~qt*e i _¡~de rnoto i amb un espai pera bicicletes, dislribuYdes en tres plantes, segons 

t~ 0'(!¡Y<:Jp•tJSroi~q¡e aprovat pel Ple de l'AJunlarnent de data 5 de JUliol de 2004. 

\:!: 'º'$'~l;~q'BwJ~·, .. :·lic l'acord amb escriptura d'ampliació de capital número 2.556 i amb data 
~·> 12'.l'ae s'Eiteiti re de 2006. 

~\ . ' ! 
\\~lj;'¡so~~s;)6rfs són intransferibles a persona distinta a l'únic titular, I' Ajuntament de Vilanova · 

lcfGéítri'.i, i estan íntegrament subscrites i desemborsades. 
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La reserva legal segons l'article 274 del text refós de la Llei de Societats de Capital 
estableix que es deu destinar una xifra igual al 1 O 3 del benefici a dotar-la fins que 
aquesta arribi al menys al 20 3 del capital social. 

La reserva legal, mentre no superi el límit indica!, tant sois es podra destinar a la 
compensació de pérdues en el cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients 
per aquest fi. La reserva legal es podra utilitzar per a augment9r el capital en la part del 
seu saldo que excedeixi el 10 3 del capital ja augmentat. 

Les reserves voluntaries com el seu nom indica són de lliure disposició poden ser 
emprades en la forma que els Administradors creguin convenient. 

Així mateix a tancament de l'exercici es traben escripturats els drets d'ús de gran part de 
les places d'aparcaments de Casemes per valor de 868.837,09 € (892.623.47 euros I' any 
2016), i que es consideren com a ingrés a distribuir en diversos exercicis. Aquests drets 
s'imputaran a ingrés de l'exercici al llarg deis 50 anys que dura la cessió. 

També duran! l'exercici de 2011 es va cobrar la quantitat de 500.000,00 euros per part 
d'AGBAR per compte d'ACSA pels danys i perjudicis ocasionats coma conseqüéncia de 
filtracions d'aigües ocorregudes en relació a les obres d'execució en l'aparcament de 
Charlie Rivel. D'aquests 500.000 euros es van disposar l'any 2011 16.755,60 euros en obres 
de rehabilitació de l'aparcament, quedan! un saldo disponible de 480.445,90 €.En aquest 
exercici de 2017 no s'ha disposat cap import per aquest concepte. 

Com a conseqüéncia de l'encomana rebuda per part de I' Ajuntament perla gestió i 
explotació de la nova zona verda, l'Ajuntament ha concedit una subvenció de capital 
per import de 121.000,00 euros (IVA indos), de la qual s'ha traspassat a resultats de 
l'exercici 21.371,21 euros. d'acord a l'amortització o despesa deis bens adquirits per 
aquesta nova zona d'estacionament regula!. 

Així dones I' import del PATRIMONI NET al 31 /12 és de 1.953.625, 11 euros, que és superior al 
capital social de 872.652,00 €, per tant no está en causa de desequilibri patrimonial 
establert en els articles 317, 327 i 363 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 

Nota 9.- SITUACIÓ FISCAL 

,~_,>:i,·:;Y ·_"· '\:: t:~;-~.:::·~0 
/;/r;>eg\JFql !*\,que determinades operacions tenen diferent consideració a l'efecte de 
¡/'' f[;i.bu_· !qc. '.ló d~\\' ,impost sobre mcietats i de l'elaboració d'aquests comptes anuals, la base 
¡ ! ~-; rqipo?q,~)e d13\\ exerc1c1 d1fere1x del resulta! comptable. 
'' !-,1 ,,. - ' "/,' - ¿~ :. : '1 

',\a La·coríciliac\o;~ntre el resulta! comptable i la base imposable de I' impost so 
\\'1. CfE'Jri~2Q.1'.(i'' ~k(_~logüent: 
\\",_\ {\\,,_1,j<,,,(.v, S . ,,-. / 

\:;. !; 
'~, ~ ~?" /:/ 

• fÍ-_,, __ o', .. // 

esociet/ 

{__ 
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Quota integra (253) 0,00 

Bonif. Ar!. 32 LIS 43/1995 (993) 0,00 

Duran! l'exercici no s'ha ingressat a la Administració I' importa compte de I' impost sobre 
societats de l'exercici. L'impost merita! a 31 /12 és de 42,61 euros. 

La societat té penden! d'inspecció per les autoritats fiscals els 4 últims exercicis de I' 
impost de societats. D'acord ambla legislació vigent, el impostas no es poden considerar 
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades 
pels autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció. Degut a les diferents 
interpretacions de la normativa fiscal aplicable, podrien existir passius de carácter 
contingent, que no són susceptibles de quantificació objectiva. No obstan!, els 
administradors consideren que la seva materialització és poc probable i en qualsevol cas 
defensa ble, i no abastarien imports de carácter significatiu en relació als comptes anuals. 

No existeix cap informació significativa en relació a altres tribuis. 

Els saldos amb les diferents administracions públiques existents a tancament de l'exemici 
en tots el casos corresponen a les últimes liquidacions. 

¡~ 
1 Nota 10.- INGRESSOS 1 DESPESES 

l. Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf "Aprovisionaments" són els 
__ següents: 

que s'inclouen en l'epígraf "Altres despeses 

Altres despeses explotoció 2017 2016 

SeJVeis exteriors 

Altres tribuis 
Dotació a la provisió per 
operacions comercials amb 

ar! vinculades 

767.694,09 749.369,94 

127.755,56 25.966,26 

0,00 0,00 
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Dotació a la provisió per 
1.915,95 2.137,70 

operacions comercials 

Allres despeses de geslió 461,79 1.486,64 

TOTAL 897.827,39 778.960,54 

En oques! exercici s'ha dona! com a perdua definitiva imports de factures venr;:udes per 
valor 1.915,95 euros (2.137,70 euros l'any 2016). Així mateix no s'ha registra! reversió de 
provisions com ingrés de l'exercici al igual que l'any anterior. En tot casos son factures 
venr;:udes a més d'un exercici. 

El compte d'altres tribuis augmenta de forma considerable degut que I' Ajuntament a 
liquidat l'impost de bens immobles (IBI) deis exercicis 2013 a 2017 per import de 100.404,31 
euros. 

3. Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epfgraf "Altres ingressos" són els 
següents: 

Altres ingressos d'explotació 2017 2016 

Subvencions explotació 0,00 0,00 

Allres ingressos 39.873,81 32.826,78 

TOTAL 39.873,81 32.826,78 

El import correspon principalment a ingressos varis d'entitats asseguradores com a 
indemnitzacions de diferents sinistres en aparcaments de la societat per 4.708,87 euros i a 
s¡;¡ryi;li<i.fC:Jcturats a I' Ajuntament per import de 35.022,00 euros. 

;;;~}~~ "''~-~ >;,\ 

~;,:i' ~'b;~1~.-;i~BVENCIONS, DONACIONS 1 LLEGATS. 

~\ifi co::,rcs Y•• /':Mis ' ;J 
\.·-. Cófti ·o·· 'cbnsv:iüencia de l'encomana rebuda per part de I' Ajuntament per la gestió i 
\::<e~plotació_ ·9~ la nova zona verda, I' Ajuntament ha concedit una subvenció de capital 

'-pi'lh,lr¡ri!Qlilft'•de 121.000,00 euros (IVA inclós). de la qual s' ha traspassat a resultats de 
l'elierdc( 21.371,21 euros, d'acord a l'amortització o despesa deis bens adquirits per 
aquesta nova zona d'estacionament regulat. 

Nota 12.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Toles les operacions amb parts vinculades durant l'exercici 2017, són própies del traf' 
ordinari de la societat i han estat realitzades en condicions de mercal. 
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Socielats del grup 

2017 2016 
Préstecs i comptes a 
cobrar 703.245,94 810.746,77 

TOTALACTIU 703.245,94 810.746,77 

Altres passius 215.209,00 274.233,93 

TOTAL PASIU 215.209,00 274.233,93 

lnaressos financers 0,00 26.250,00 
lngressos per vendes i 
prestacions de serveis 35.022,00 35.934,95 

TOTAL INGRESSOS 35.022,00 62.184,95 

Desoeses financeres 34.215,92 34.215,92 

Canon 64.000,00 64.000,00 

Deterioro i oérdues 26.250,00 118.833,33 

TOTAL DESPESES 124.465,92 217.049,25 

2. En aquest exercici, en aplicació estricta de les normes de valoració del pla 
general de comptabilitat, s'han deteriora! saldos a cobrar d'interessos 
d'exercicis anteriors del crédit a I' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
relacional amb I' aparcament de Casernes per import de 26.250,00 euros 
{118.833,33 euros de l'any 2016). 

3. No s'han reconegut despeses en l'exercici corn a conseqüéncia de deutes 
cornercials incobrables o de dubtós cobrament de parts vinculades. 

4. A continuació es detallen: 

a. Els rnembres del consell d'adrninistració, no han percebut duran! 
I' exercici cap tipus de remuneració de la societat ja sigui en concepte 
de sous, salaris i/o dietes. 

Corree 2017 2016 

Consell d' Adrninistració 8.544,24 5.576,00 

Alts Directius 61.011,73 61.355,83 

La societat no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació a 
llarg terrnini, i larnpoc s'han registra! indernnitzacions per acorniadarnent d 
membres de l'Alta Direcció. Tarnpoc s'ha realitzat cap pagarnent als mernbres de 
l'Alta Direcció basal en accions. 

Els Administradors de la Societat no 

I •• / 

I 

alienes al trafic ordinari o 

e'cot a~b la focie~ 

han portal a terrne duran! l'exercici 
que no s7n rea,at fondicions 

WL---J ~7M~ 
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La Societat no ha efectual duran\ l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap 
crédit al personal de !'Alta Direcció, ni als membres del Consell d'Administració. 

Nota 13.-

5. La Societat ha rebut comunicació per par\ deis membres del Consell 
relativa a la participació que tingueren en el capital d'altres societats amb el 
mateix, similar o complementari així com la realització per compte propi o alié 
de treballs del mateix génere d'activitat. Les comunicacions són negatives, del 
qué s'informa en aquest aparta! d'acord amb l'article 127 afegit perla Llei 
26/2003, de 17 de julio!, per la que es modifica la Llei 24/l 988, de 28 de julio!, 
del Mercal de Valors, i el text refós de la Llei de Societats Anónimes, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu l 564/l 989, de 22 de desembre, amb la finalitat de 
reforc;ar la transparéncia de les societats anónimes cotitzades. 

6. Donat que no s'han produ"lt circumstancies en qué hem considera\ que 
existeix conflicte d'interés amb la Societat, els estats financers no inclouen la 
informació necessario envers els membres del Consell d' Administració de I' 
Entitat de conformitat amb l'article 229 del text refós de la Llei de Entitats de 
capital (TRLSC) segons la modificació introdu"ida perla Llei 31/2014, de 3 de 
desembre. 

ALTRE INFORMACIÓ 

La plantilla mitja utilitzada en l'exercici 2017 ha estat la següent: 

Gerent 1 o 1 o 
Cap Administració o 1 o 1 

Oficial Administratiu o 4 o 4 

1 o 1 o 
o 1 o 1 

1 2 2 2 

10 13 5 13 

o o 3 o 
1 o o o 
14 12 21 

V¿;: 
r/"?ZA c1 

Cap informotic 
·'''"'"''""'"..,-----------------j-----t-----t-----+------t '(f 'i ;• '"'""''º" ro~ "=º ' oo~m""'' 

, / ,/ >S,ont~&~f dor zona blava i aparcaments 

\i ;,.; · ,· ·•. Aux11iqude controlador 

\\~~~~ rDtnr:s. 'i\·;o~~~\LJ~Íiibtibdministratiu 
\\•.,-, f\.i};•1 .-;¡~-:s ,,_r. _,_ 11 

'X· 11 TOTAL 
~~\' --- ',/ ! 

\~~~:-'.>1,-1 r;r: \_¡:-:'.~~~~,, 

Nota 14:-=-:~M~U!!..!Ni!E;JlR~A~C~IO¿' -ºD~EL!JSl..lA~U,!J;DlilT~O~R~S 

·~ 
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La remuneració deis Auditors deis Comptes de la Societat per serveis d'auditoria 
ascendeix a 5.254 euros (5.136 euros I' any 2017). Han factura! per altres serveis 1.580,00 
euros. 

Nota 15.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES 

La Societat ha seguit les línies d'acluació marcades perla legislació vigent en el que a 
protecció de dades es refereix. 

Nota 16.- ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Fins al moment de redactar la present memória, la direcció de la Societat no ha tingut 
coneixement de cap esdeveniment que pugui afectar considerablement la redacció de 
la mateixa. o tenir cap efecle als Comptes Anuals de l'exercici que es formulen. 

Nota 17- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

La Societat, per la naturalesa de les seves activitats, no té aclius ni ha incorregut en 
despeses a la minimització de l'impacle mediambiental i a la protecció i millora del medi 
ambient. Així mateix. no existeixen provisions per a riscos i despeses ni contingéncies 
relacionades amb la protecció i millora del medi ambient. 

Nota 18- INFORMACIÓ SOBRE SALDOS PENDENTS DE PAGAMENT A 
CREDITORS. REQUERIDA PER LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3ª DE LA LLEI 
15/2010. DE 5 DE JULIOL. DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004. DE 29 DE 
DESEMBRE. DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
- --- .. -.. -..... 

./'. <.::-... ·.,\-\j > ,:--:'' 
,,,._ ·' - .-.- r:·.:'.:.<:0 

!/y' 8ogfdifll~:.,1/'1· Resolució de l'lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas", de 29 de 
/i..j 6.·éner .. ·9e 29,l:p. el .període mig de pagament a prove'idors de l'exercici 2017 ha esta! de 
11'• 30;97.dres (31;64 dies l'any de 2016). 
d':::: '· .- ·.;._',/- ;I '_\ 

l\'¡?1 -:~ - ~ d :;;"' 
\.\.rº~[,'.;,''.;2·; :•r•I • t 
\. . . l 

'~\PC>RMU'VÍCIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS DE L'EXERCICI 2017 
- ·-- "'-: .· 

El Consell d'Administració de la societat SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 L 
GELTRÚ SAM amb data 31 de Man;: de 2018. en compliment deis requisits establert a 
l'article 253 de la Llei de Societats de Capital i de I' article 37 del Codi de Comen;:. 
procedeix a formular els Comptes anuals de l'exercici 2017. els q Is vénen constitu'lts pels 
documents annexos que precedeixen a a~~~crit. 

2¡:f 
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S.A.V.N.G, SAM. 

Vilanova i la Geltrú, 31 de mar<; de 2018. 

PDT. Fr '
11

5 

11 !! 

eras Ma ana 

Sra. Gloria García i P · to 

Sr. Pau Ortiz de Urbina Ribé 

COMPTES ANUALS A 31.12.2017 

~--
Sr. Emilio José Montero Linero 

Sr. 

Sra. Carmen Rodríguez Martínez 

28 



1 

,,ZG 
aparcaments 

INFORME DE GESTIÓ. EXERCICI 2017 

1) Situació de la Societat 

VNG Aparcaments ha desenvolupat durant l'any 2017 les funcions que Ji són 
própies i que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ji encarrega en el camp del 
seu objecte social, les quals ja es realitzaven des deis exercicis anteriors. 

Tanmateix, com a novetats principals dintre d'aquest exercici es tenen per una 
banda, la implantació de la zona verda de Ribes Roges així com la finalització 
del Pla de Viabilitat que estava vigent a la empresa des del 31 de julio! de 2012. 

L'exercici 2017 ha finalitzat amb beneficis per sisé any consecutiu, derivat com 
als exercicis precedents per una marcada contenció de totes les despeses 
d'explotació així com de les inversions. En quant a la partida d'ingressos, cal 
destacar un sensible increment respecte el 2016 de 31.255€ degut a que: 

• Caiguda notoria deis ingressos a l'aparcament Sant Camil en -114.345€, 
tot i la sensible recuperació de les vendes als aparcaments Casernes 
(+29.278€) i Charlie Rivel (+23.687€). 

• La Zona d'Estacionament Regulat (zona blava i zona verda en el seu 
conjunt) ha incrementat les seves vendes en +88.544€. 

En relació a les despeses generals, cal esmentar que aquestes s'han 
incrementat respecte el 2016 en 20.049€, el que es tractara quan s'estudi"i la 
ev(}lució de cada centre de producció en detall. 

/::_:~:: J '; :·¡ f, -: ~:,-:_> >~ 
/;~/J.~1,cd,ésp.~ses de personal han sofert un increment enguany per import de 

(,!:i 7é93.869€ r~specte el 2016 degut a tres factors essenc1alment: 
,¡,;; 1 ·.•· .•·,.1.No\/és contractacions per donar servei a la nova zona verda de Ribes 
'11'.J • ,-,, :--,! 

\! • Rog~s 
· c.i >v 1 •:1•1NeG~ssitat de cobrir les baixes IT esdevingudes durant l'exercici. 

'._ -~ \ '. ' Lli ' " , ' ' :;_; , ,' · :.._ , : .· ,' 

· • Provisió de pagament d'endarreriments en conceptes salarials pendents 
.. .. ,;EJEÍ'

1

quantificar. ~ 

.. ;a:~é.~al destacar la evolució del resultat financer en +72.856€ respecte al ? 
2016, degut a la reducció de provisions per impagament que, recordem, es van 
haver de fer durant l'exercici de 2016. 

El resultat positiu de !'empresa ha estat de 16.864€, una mica inferior al previst 
inicialment al pressupost recollit al PAIF de 2017 de 17.693€. Cal tenir 
compte que no s'han efectuat totes les inversions recollides a aquell PAIF, 
d'altra a, la empresa hagués incorhrgut e situació de desequilibri financer 

("• _____ () , L ~ .. ?~ 
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tal i com es recull a la Llei 27/2013 de sostenibilitat racionalització de 
l'administració local. 

En aquest sentit, cal continuar tenint present que l'art. 36 de la LRSAL estableix 
literalment que: 

"2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen 
actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de 
Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3. 1 de esta Ley o 
de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, 
dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para 
aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de 
corrección de dicho desequilibrio. 
(...) 
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en 
el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de 
las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la 
entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en 
situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán 
automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015." 

Per tant, cal posar en relleu que la empresa ha aconseguit mantenir la v 
tendencia de tancar l'exercici en punt mort tot i les tensions a incrementar les 
partida de despeses. Cal posar de relleu tant al Consell d'administració com a 
la Junta General que qualsevol increment en qualsevol partida de despesa 
s~os~ un conseqüent ingrés per quantia igual o superior, pot comportar que la 

<?'.#riírir~~'~'' entri en situació de desequilibri financer amb les conseqüéncies 
,f;/~t;)Ser~~~Ht~. la LRSAL. 

t{' ;~~f~~pe~t\inotiu, durant el 2017 s'han redult els esforr;:os inversors en aquelles 

1.:.·,·.·:,-.i.. p, ª.· .• rt .... .i.dés. ~. ?.•.é ... ·; eren indispensables per continuar amb la operativa ordinaria de la .. 'f 
<' etd:;impre.s""1.1, ,1 .~ 

<: . " l~~~;~;~~s ~ie'ssupostades 2017 1:~ 
\\.(,' ,\/' •'; 

·,~ ''' 1r n\'· /: ) . 

,, í''-\ -

····· ' Departament Actiu Casi PAIF Realitzat 

Sistemes lnformació Virtualització Servidors 25.000,00€ SI 

Sistemes lnformació Fibra óotica Neáoolis-Aiuntament 20.000,00€ NO 

Sislemes lnformació Bussines lntelliQence 40.000,00€ NO 

Sistemas lnformació Ordinadors i comoonents 6.000,00€ SI 

Subtótal Sistemes lnformació ' 

Serveis Cenfrij!s., lnversió oficinas /J 100.00D..8!Í€ NO 

-
\ ,) ~ fz~ -

( 
~ T ) 
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. 

Subtotal Serveis Centrals ... . . . 

Zona blava 5 oarauímetres 35.000,00€ SI 
. 

Subtotal Zona Blava 

Sant Camil substitució lumin8ries led 10.000,00 € SI 

Subtotal San! Camil 

Casernes Recuperació concessions 100.000,00 € NO 

Casernes 2-3 ounts de recárreqa vehicle eléctric 3.000,00 € NO 

Subtotal Casernes . 

Charlie Rivel edicle (2) 60.000,00€ NO 

Charlie Rivel Millares centre de control 10.000,00 € NO 

Charlie Rivel 2-3 punts de recarrega vehicle eléctric 3.000,00€ NO 

li ·¡ 1 

( 1 
Charlie Rivel substitució Hvundai 15.000,00 € NO 

Subtotal Charlíe Rivel . 

Total 427.000,00 € 

2) Principals actuacions 

A continuació exposarem les principals activitats de !'empresa durant l'exercici, 
seguint el rnateix ordre establert en el "Programa i Pressupost 2017", del qual 
comprovarem el grau d'acompliment. 

.· . 
' :>,- \.,: :: / ,: ,· 

1C"' i': , ' Afees d'estacíonament regulat /f: .. )' -. ,_,_. ,\\ 
l!~~i · f al' ¡''cor\1 \ s'indicava al programa, durant l'exercici 2017 s'ha seguit amb la 
:yi\. rr·; ,,.!f.~P!P~5l.9ió/~e les zones blaves assignades segons els diterents acords del ple. 

\,,· 

1

''"'~~~~~ctefa la zona de la fac;:ana marítima, es recorda que la zona del Passeig fr~ 
;.:''1fy1~(ít_it;h<funcio~a només durant els caps de setm~na. i festius durant l'hivern •. i ~ 

durant tot el d1a els mesas de la temporada d'est1u, ¡untament amb el passe1g 
de Ribes Roges. Ja durant el 2012, es va suprimir la franja de pagament entre 
les 14 i les 16 hores a efecte d'afavorir el cornerc;: local i la restauració de la 
zona i aproximar els horaris amb els del centre de la ciutat. 

Cal tenir en compte que durant el 2017 s'ha procedí! a posar en marxa la nov 
zona verda al barrí de Ribes Roges segons encarrec de gestió de data 13 ele 
marc;: de 2017, el qual no estava pressupostat. c-J:~ ,/ 
En aquest sentit, el cost total d'aquest projecte ha tat de 42~,06€ amb el. r 
desglossa següent: ( .Y ( 
O n L ,--""'; -:>~ 
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Concepte Import 

1 56 Parauímetres 346.980,00 
2 Zona Verda - Pintura 25.634,09 
3 Zona Verda - 5envalització 10.921,60 
4 Zona Verda - Col·locació Pedestals Parauímetres 8.250,00 
5 Plataformes Zona Verda 24.467,25 
6 4 Terminals Motorola 3.083,12 
7 APP Android 1.100,00 
8 Intearació de Denuncia per matrícula 320,00 
9 2000 Cartas Tarifa Verda 3.562,00 

Cal mencionar que la despesa pel lloguer amb opció de compra deis 
parquímetres s'ha efectuat mitjani;:ant contracte de renting. La resta 
d'inversions s'han abonat mitjani;:ant la tresoreria ordinaria de la empresa. 

Per fer front a la inversió, es va rebre per part de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú subvenció per import de 121.000€, els quals s'han aplicat 
proporcionalment a resultats de l'exercici 21.371,21 euros, d'acord a 
l'amortització o despesa deis bens adquirits per aquesta nova zona 
d'estacionament regulat. 

/'R.~rúlt)ll) en relació a la zona verda de Ribes Roges, afegir que aquesta zona 
¡,;<'.,'~~[d,¡I ~áti,~gut una facturació de 33.321,22€ tenint en compte que va entrar en 

(¡lj l~ni.:ioqa~~~t operatiu 1'1 d'agost de 2017, 
/!«·, i ¡\/ ·,.·:.:., ';.'.'>\ 

¡¡::; En áq~est'e~ circumstancies s'han acomplert les previsions d'ingressos e 
!\·; ""¡¡g~,c;;~pt¡¡i,_cl~)totes les zones d:estacionament regulat reflexades al PAIF 2017, 
\\;, aconsegu1nt-se una recaptac10 de 1.483.162€ (pressupostat 1.314.129€). Cal 
\ tenir er¡ ibmpte que el 2017 va tenir una meteorologia excepcionalment 

be!'lign¡:{i:íurant la temporada d'estiu, el qual és merament circumstancial, i no 
s'haúriá de prendre com a base per futurs exercicis. 

En relació a la despesa, s'ha mantingut aquesta partida en els 160.493€ 
respecte a 159.064€ pressupostats. 

A nivell d'inversions en les zones blaves, s'han efectuat les inversions ja 
mencionades en relació a la nova zona verda de Ribes Roges. 

E• poM de rnlleo a;•mate;, qoe eo data 161612017" .a,;,,., ~"'"cie amb ;/? 
Port• dQ)"' m"jao~ot el qoal •'~V'ª"'.:'~ y~ ' 
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servei d'aparcament a la zona blava de ports a Vilanova la Geltrú fins el 
31 /12/2022. 

ii. Aparcaments 

Durant l'any 2017 s'ha seguit amb la gestió deis Aparcaments Peixateria i 
Charlie Rivel segons les concessions atorgades per l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i a la gestió i explotació de l'Aparcament Casernes i de l'Aparcament 
de !'Hospital de Sant Camil. lgualment, s'ha procedit també a la gestió de 
l'Aparcament Renfe, S'ha efectuat la gestió remota de l'aparcament de Lleida i 
de l'aparcament municipal Monestir a Sant Cugat del Valles, sense incidéncies 
remarcables. 

Les millares en el sistema informatic de control remot deis aparcaments 
continua éssent una prioritat per millorar la operativa, durant els darrers anys 
s'han connectat alarmes sobre caigudes del subministrament eléctric, 
diferencials baixats, programació de l'enllumenat, obertura i tancament de 
portons i portes, monitorització de la extracció, deis generadors, deis SAi, de 
les alarmes de monóxid de carboni i d'incendis i altres instal·lacions critiques. 
Durant el 2017 s'ha continuat amb la monitorització deis ascensors, 
generadors, ventilació i altres elements que calen tenir una supervisió 
permanent del seu estat. 

En relació a l'Aparcament Peixateria ha tingut uns ingressos superiors al previst 
al pressupost (148.879€ respecte als 136.826€ pressupostats). Aiximateix, les 
despeses també s'han incrementat per sobre del pressupost (73.663€ respecte 
els 53.541€ pressupostats. En aquest sentit, cal informar de que s'ha rebut 
liquidació deis 181 deis exercicis 2013 al 2017 per part de l'Ajuntament de 

/<,~ .. :Vilil6~v,~ i la Geltrú per un import de 21.800'67€, els quals no estaven 
/// ,::.pres~üppstats. 

//~:/ ~~(~,:,:'','.·': >¡t ~:;~~~~\ 
11:~ t UAp:ffiirc~1Tient Charlie Rivel ha tingut una facturació superior al pressupost 
¡,., ' (2.92.364€! respecte als 242.989€ pressupostats). Tant els abonaments com la/ 
\\~~. c";;',~~taoi©s h

1
tn tingut uns ingressos sup~riors als esp~rats. En relació a les 

\\; · · •· ·t'Jespeseff, aquestes han estar sens1blement infenors a les esperades 
'~:.'"·" (125,11J;,9€ respecte les 111.838€ pressupostades). 

·, ··.:·.~:c1:t;<?~>;/ 

Caftenir en compte que la facturació (i despeses associades) als aparcaments 
que es gestionen remotament de Monestir i Lleida, es traben incloses en 
aquest Aparcament, com ja es va reflexar al Paif 2017. 

En relació a l'aparcament Casernes, cal remarcar que la facturació d'aquest 
aparcament ha estat superior al pressupostat (259.163€ respecte als 217 .646€ 
esperats). En relació a les despeses, aquestes han estat ampliament superiors 
a les esperades (183.521€ respecte als 68.586€ pressupostats) degut, igual 

J 
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Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per import de 78.683'67€ no pressupostats. 
A més, s'ha procedit a donar de baixa l'actiu de l'avantprojecte de construcció 
de l'aparcament. El qual, ha estava inclós en el Projecte Executiu, per tant, 
calia considerar com una despesa, no comuna inversió. 

Com a diagnóstic, es pot afirmar que es pot percebre una millora en la 
recaptació per rotació tant a la zona blava com als aparcaments de Vilanova. 

En tot cas, esta previst que la empresa continuí donan! els descomptes 
comercials més importants que han dona! bons resultats en vendes: 

• La campanya de preu maxim diari de 6€ va suposar durant els primers 
mesas una baixada d'ingressos ja esperada, i ara ens trobem en la fase 
en que l'usuari coneix i valora el preu, i per tant, els ingressos per rotació 
incrementen de forma generalitzada a tots els aparcaments. 

• La campanya de 59€ l'abonat 24 hores (des del 2016 63€) va suposar un 
exit inesperat des del primer moment, tot i la reducció d'ingresos inicial, 
pero a !'hora també un moviment de resposta de tot el sector que ha 
suposat un decrement generalitzat de preus en tot el sector. En aquest 
sentit tots els aparcaments han superat la recaptació prevista en el 
pressupost, per tant entenem que hauríem de mantenir la campanya 
comercial. 

En relació a l'aparcament de !'hospital de Sant Camil la situació no és optimista. 
La facturació final d'aquest aparcament ha esta! ampliament per sota de les 
pre~isions (311.125€ respecte els 424.607€ pressupostats). 

tL:-~:·~i~~'lrh~~t, i després de signar un acord amb l'Ajuntament de Sant Pere de 
y ,;\Ril:>~s,'.;~~ van efectuar les obres d'arrengament de les voreres de la Ronda 

f.,, ·\~~9;tc~~il. No ob~tant, imn:iediatam~nt va_ apareixe~ un nou aparcament incívic 
/:'..' ' .. pr11:t1eral'IJ:tj!nt permes 1 segu1dament 1ncent1vat pel AJuntament de Sant Pere de 
1:1t1. crmc;Rll;l§,lieflÚ~ ha suposat que l'aparcament finalitzi amb unes perdues directes de 
~S"· 1<1 ''''2'36ff5!'.l<Y Aquesta situació ha vingut agreujada per les obres d'arranjament de 
\: .. · l'aparc5:1thent habilitat per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i que clarament 

·.:.:~1,1&L1P9$"en una competencia impossible d'igualar al tractar-se d'un aparcament 
"'gratun. No es preveu una solució tacil a aquest greu perjudici que esta sofrint la 

Societat. 

En quant a l'Aparcament de l'estació de Renfe, el 19 de novembre de 2015 va 
ser adjudicat el contracte per la gestió de l'aparcament. Aquest contracte tenia 

1 
i 

una vigencia de 2 anys. Sense una incidencia important en el compte 
d'explotació, aporta uns ingressos marginals adequats al seu nivell 
d'incidencies. Aquest contracte v. a ser licitat de no.· u i adjudicat novament a VNG//" · 
Aparcaments amb data 16/2/2018. . ) ·¿/ 
·-~-Q < • .'/l < Mí.,;;~ 
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Als aparcaments de Charlie Rivel, Peixateria i Casernes, s'ha seguit amb la 
campanya de promoció de tiquets amb la principal associació de comerciants 
de la ciutat, seguint amb la utilització habitual de tiquets als aparcaments. 

iii. Serveis centrals i Sístemes d'lnformació 

La estructura de !'empresa ha seguit amb la seva funció de consolidar uns 
serveis centrals que poguessin donar un suport administratiu i tecnológic 
suficient als serveis d'aparcaments i de zona blava. 

En data 7/7/2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú va encarregar la gestió de determinades tasques de secretaria, fet pel 
qual es va dedicar una persona de la plantilla de VNG Aparcaments a la 
realització d'aquestes tasques duran! 1 any prorrogable per 6 mesas segons 
l'acord del Consell d'Administració de data 1/10/2015. 

Els ingressos ordinaris han esta! inexistents, ja que la naturalesa d'aquest 
departament ha esta! en tot moment la de ser un suport a la resta de seccions 
productives de !'empresa. 

En relació al departament de Sistemes, s'han anat actualitzant les !licencies de \ 
.· sofl-11\fare i s'han adquirit els equips (tant servidors com estacions) que calia 

/.>•aM6r;ilti:ar. ¡1 ,, .:-. \\ 
r;J~/ .<>>\ 

«
',:: . .. ·, . ·;:\\ 
'~\ ' ' \' ' :,_' \,'<, 

l1,• • • • li(,~ 

\.\~ crmr,,;' ).,~.!oc;'v;11ució previsible de la societat 

\\!. "''·'·'[i~~~rci#' 2018 es preveu encara amb les dificultats própies d'aconseguir uns 
'\:>.,•'\ .. resu_tt9Jii estables degut a les pulsions inflacionistes de diferents partides de 

• é1Q1~&pesa. 

VNG Aparcaments ha assumit unes fortes caigudes d'ingressos des del 2010. 
El 2017 ha estat lleugerament superior al 2016 en ingressos, peró lluny deis 
imports del 2010. Aquest fet, si bé ha refori;;at la tresoreria al provenir bona part 
d'aquells ingressos de clients amb impuntualitats de pagaments, han castiga! 
notablement el compte d'explotació. Per tant, s'ha fet un esforg notable en la 
contenció de despeses i en la reducció de la inversió, el que ha contribu"it a 
!'obsolescencia deis equips. 

7 
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1. Importe neto de la cifra de negocios 
3.500.000,00 

3.000.000,00 

2 .500.000,00 

2.000.000,00 

l.500.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

0,00 

En tot cas, la tendencia a !anear els resultats en positiu sembla consolidada en 
un perillós punt mort. 

A.S) RESULTADO DEL EJERCICIO 
50.000,00 

0,00 

-50.000,00 

-100.000,00 

-150.000,00 

-200.000,00 

-250.000,00 

-300.000,00 

• A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 

2012 2013 

.471,7 

To! i els indicadors macroeconómics que preveuen una millora en el consum, 
aquestes previsions s'han fe! efectives de forma mol! discreta a la Societat, i 
tenint en compte les tensions inflacionistes, sobretot de les despeses laborals, 
així com les diferents modificacions legislatives que penalitzen severament els 
incompliments pressupostaris, no es preveu una sortida facil per la marxa de la 

\ societat. Caldra seguir controla.ni que les partides de despesa no superin en 

~,"'(])~º:'"''' ·'.} f&. ¿_; 
8 
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Aquesta empresa no podra perllongar gaires exercicis més la seva operativa 
sense haver d'afrontar inversions per reposar tot l'equipament que ja ha 
complert la vida útil, i actualment tots els ingressos es destinen a pagar les 
despeses corrents. Caldra imperativament prendre mesures destinades o bé a 
incrementar els ingressos o a contenir les despeses, per no incórrer en 
desequilibri pressupostari. 

Tot i l'esmentat, es preveu que la societat sera capa9 de fer front als seus 
compromisos de pagament del 2017, sempre que s'adeqüin a les reflectides al 
pressupost 2017 i sense increments de despesa no pressupostats, o bé 
compensats amb reduccions en altres partides. 

4) Principals riscos i incerteses 

Al nostre entendre no hi ha aspectes que poguessin fer pensar o albirar en la 
possibilitat de riscos concrets o incerteses, sempre que no hi hagin increments 
d'obligacions de despeses no computades i excepte pels propis del mercal que 
la societat esta superan! adaptan! i preparan! de forma rigorosa per emprendre 
un futur amb optimisme. Si mes no la reducció de la dependencia de cobrament 
del nostre principal client ja no sera tan determinan! per minimitzar el riscos 
propis de moment económic i financer que estem immersos. 

5) Esdeveniments importants després del tancament de l'exercici. 

• Gc;i~ija\ s'ha menciona! anteriorment, en data 16/2/2018 es va signar nou 
// ·~.C:onftactf!i·.amb Rente per la prestació del servei de gestió de l'aparcament de la 

(í .. 1 ~.Í'lsta~ió d~, Rente a Vilanova i la Geltrú. 
1 ! '~- . 'J : • •,_ 1' ,'l 1~ {. '• 1 \ 

! j ~h '" J-.>-~>·<-/ !~: _: 1 

\ \ -~.J, C0!1TI::, Y ,-,--'.!),,;;;.\l!l''S :':_:¡ j 
\\·:;\ 1«·"''""·'"6}L Ac~ions própies. 
'\ . . // 

\:<1:11L;¡¡,l:)tfófetat no té a tancament d'exercici accions própies. 
·< . ---~'_;/ 

/ 
/ 

Daniel Llobera Adán 
Gerent 
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¡ 
Ejercicio fiscal Ejercicio fiscal 

en curso anterior 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

l. Importe neto de la cifra de negocios 2.496.017,52 2.486.134,06 

// 1 
a) Ventas 1.034.227,10 1.091.516,28 1 I ! 

1 

b) Prestación de servicios 1.461.790,42 1.394.617,78 1 i 
1 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
1 

I 
fabricación 

1 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo ~ 
4. Aprovisionamientos -8.052,46 -9.081,59 

1 
• 

' a) Consumo de mercaderías 

\J b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 

e) Trabajos realizados por otras empresas -8.052,46 -9.081,59 
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos 

S. Otros ingresos de explotación 39.873,81 32.826,78 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 39.873,81 32.826,78 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio 

6. Gastos de personal -1.222. 732,36 -1.128.863,47 

a) Sueldos, salarios y asimilados -931.998,80 -906.409,92 

b) Cargas sociales -290.733,56 -222.453,55 

e) Provisiones -
7. Otros gastos de explotación -897.827,39 -778.960,54 / . :~):.S~rV!c.i9s exteriores -767.694,09 -749.369,94 '"'"/ 

. 
.b[lri ~~ f~s\ -127.755,56 -25.966,26 

·.'.. 
::.c;;J .-Péf~idá~<~eterioro y variación de provisiones por operaciones '3;: 

(.'· , ~Qme¡ciales ¡\ -1.915,95 -2.137,70 

. ··. d) Óí~6s gaÚhs de gestión corriente -461,79 -1.486,6.( 
J .,_ ¡- :J 

H r; '8'.'Amovti~¡lcj'pn del inmovilizado -323.275,34 -316.800,65 
).t 1 ¡ 1 ~f·frY1Ptlt~¿¡~;fl de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

21.371,21 \, otras 1¡ 
~ 0' . 

- -~--¡ -:;:ro:1~i{~~;'6s de provisiones 
-

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -18.453,66 -115.739,11 

a) Deterioros y pérdidas -79.902,90 ( 
b) Resultados por enajenaciones y otras -18.4S3,66 -35.836,21 ! 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 86.921,33 169.515,48 i 
12. Ingresos financieros 3,84 26.458,69 1 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 

al) En empresas del grupo y asociadas 

a2) En !ere~ / 

~_,){¡ ,, 6~ ~ )~ 
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b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 3,84 26.458,69 

bl) De empresas del grupo y asociadas 26.250 26.250 

b2) De terceros -26.246,16 208,69 

13. Gastos financieros -43.632,41 -50.359,99 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -34.215,92 

b) Por deudas con terceros -43.632,41 -16.144,07 

e) Por actualización de provisiones 

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 

a) Cartera de negociación y otros 
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta 

15. Diferencias de cambio 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros -26.250 -118.833,33 

a) Deterioros y pérdidas -26.250 -118.833,33 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

A.2) RESULTADO FINANCIERO -69.878,57 -142. 734,63 1 t 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 17.042,76 26.780,8S 

17. Impuestos sobre beneficios -135,81 -367,81 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 16.906,95 26.413,04 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
)J\{~r!:[;fñpid_as neto de impuestos 

• ) .. :~) ~Esikt~po DEL EJERCICIO 16.906,95 26.413,04 
: . \ 

'- -

12 


