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INFORME O'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

A l'Accionista Únic de Pare d'Atraccions Tibidabo, SA 

Hem auditat els comptes anuals de Pare d'Atraccions Tibidabo, SA que comprenen el balanc;; de 
situació a 31 dedesembre de 2009, el compte de pérdues i guanys, I'estat de canvis en el patrimoni 

' ne!, I'estat de fluxos d'efectiu i la memória deis comptes ,anuals corresponents a I'exercici anual 
finalitzat en aquesta data, la formLilació deis quals és , responsabilitát deis Administradors de la 
Societa!. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el 
seu conjunt, basada en el ,treball realitzat , d'acord amb les normes d'auditoria generalment 
acceptades, que requereixen I'examen, mitjahc;;ant Ja realització de praves selectives, de I'evidéncia 
justificativa deis comptes anuals i I'avaluació de la seva presentació, deis principis comptables 
aplicats i de les estimacions' realitzades. ' 

D'acord amb la legislació mercantil, els Administradors de la Societat presenten, a efectes 
comparatius, amb cadascuna de les partid es del balanc;; de situació, del compte ,de pérdues i guanys, 
de I'estar de canvis en ' el patrimoni net, de I'estat de fluxos d'efectiu i de la memória deis comptes 
anuals, a més de les xifres de I'exercici 2009, les corresponents a I'exercici anterior. La nostrá .opinió 
es refereix exclusivament als comptes anuals de I'exer<;ici 2009. Amb data 11 de marc;; ' de 2009. 
varem emetre el nostre informe d'auditoria sobre els comptes anuals de I'exercici 2008 en el qual 
varem expressar una opinió faVorable. ' 

Segons la nostra opinió, els co'mptes anuals de I'exercici 2009 adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Parc d'Atraccions 
Tibidabo, SA a 31 de desembre de 2009 i deis resultats de les seves operacions, deis canvis en el 
patrimoni net i deis fluxos d'efectiu corresponents a I'exercici anual finalitzat en aquesta data i 
contenen la. informació necessaria i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de 
conformitat amb 'els prinCipis i normes comptables generalment acceptats en la normativa espanyola 
que resulten d'aplicació i que guarden uniformitat amb els aplicats en I'exercici anterior. 

L'informe de gestió adjunt de I'exercici 2009 conté les explicacions que els Administradors conSideren 
oportunés sobre la situació de la Societat, I'evolució deis seus negocis i sobre altres assumptes i no 
forma part integrant deis comptes anuals. Hem verificat que la infomnació comptable que conté 
I'esmeniat informe de gestió concorda amb la deis comptes anuals de I'exercici 2009. El nostre treball 
com a auditors es limita a la verificació de I'informe de gestió amb I'abast esmentat en aquest mateix 
paragraf i no inclou la revisió d'informació diferent de I'obtinguda a pprtir deis registres cpmptables de 
la Societa!. ' . 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L. 

~ 
Miquel Alfocea i Martl 
Soci - Auditor de Comptes 

16 de mare;; de 2010 

PricewalerhouseCoopers Auditores, S,l. - ~ . M. Madrid , fu I! 87.250-
1, foli 75, tomo 9.267, lIibre 8.054, secci6 31 
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Jorge Vila Lópe' 
Soci - Aud itor de Comptes . 

Gabinete Técnico de Auditarla y Consurtoria, SA 
R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Foli 42 , Seco 2. FuI! B-
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PARC O'ATRACCIONS TIBIOABO, S.A. (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Compte de perdues i guanys corresponent a I'exercici anual acabat el 31 de desembre del 
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PARe D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Balan<;os a 31 de desembre del 2009 ¡del" 2008 
(Expressats en Euros) 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilltzat intangible 

ACTlU 

Patents, lIicencies, marques i similars 
Aplicacions informatiques 
Desenvolupament 

Immobilltzat,material 

Terrenys i construccions 
lnstaHacions técniques i altre immobilitzat material 
Immobilitzat en curs i bestretes 

Inversions financeres a lIar9 tennini 

Altres actius financers 

ACTIU CORRENT 

Existéncies 

Comercials 
Materies primeres i altres aprovisionaments 

Deutors comercials I altres comptes a cobrar 

Clients empreses del grup i associades . 
Deutors diversos 

Per~onal 

Altres crédits amb les AdministraCions Públiques 

Inversions en empreses del grup y associades a curt 
termini 

Altres actius financers 

Periodificaclons a curt termini 

Efectiu i altres actius Ifqulds equlvalents 
Tresoreria 

TOTAL ACTIU 

Notes 

6 ' 

7 

8 

9 

8-16 

8 

8 

14 

8-16 

2.009 

23.223.902,54 

181.071,98 

1.751,14 

168.820,84 

10.500,00 

23.032.297,55 

7.976.891,29 

14.832.118,83 

223.287,43 

10.533,01 

10.533,01 . 

1.695.866,15 

201.972,95 

122.611,09 

79.361 ,86 

568.136,15 

484.216,79 

62.010,31 

190,91 

21.718,14 

68.910,81 

68.910,81 

26.426,63 

830.419,61 

830.419,61 

24.919.768,69 

les Notes 1 a 19 descrltes a la Memoria formen part Integ~llt del 8alan~ a 31 de desembre del 2009. 

2.008 

24.699.848,65 

97.554,11 

2.751,14 

81.302,97 

13.500,00 

24.591,761 ,53 

8.089.586,13 

16.156.678,97 

345.496,43 

10.533,01 

10.533,01 

1.697.150,34 

229.848,79 

96.532,25 

133.316,54 

788.255,99 

813,2 

81.318,73 

-17,66 

706.141,72 

35.594,03 

643.451,53 

643.451,53 

26.396.998,99 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Balan~os a 31 de desembre del 2009 ¡del 2008 
(Expressats en Euros) 

PATRIMONI NET I PASSIU Notes 2.009 2.008 

PATRIMONI NET 
10.727.213,31 9.520.048,17 

Fons propis 10 10.727.213,31 9.520.048,17 

Capital 6.000.000,00 6.000.000,00 

Capital escripturat 6.000.000,00 6.000.000,00 

Prima d'emlssió 4.300.614,00 4.300.614,00 

Reserves 1,56 1,56 

Legal i estatutaries 1,.56 1,56 

Resultats d'exercicls anteriors ·780.567,39 . ·973.314,00 

Resultats neg~tius d'exercicis anteriors ·780.567,39 ·973.314,00 

Resultat de ¡'exerclcl 1.207.165,14 192.746,61 

PASSIU NO CORRENT 
10.108.391,68 7.858.445,72 . 

Provislons a lIarg termin! 12 103.973,47 103.973,47 

Altres provisions 103.973,47 103.973,47 

Oeutes a lIarg terminl 11 ·4.418,21 4.418,21 

Altres passius financers 4.418,21 4.418,21 
Ceutas amb empreses del grup ,i associades a lI¡lrg 
termlni 11·16 10.000.000,00 7.750.054,04 

PASSIU CORRENT 
4.084.163,70 9.018.505,10 

Ceutes a curt termlnl 11 631.357',30 6.021.683,63 

Altfes passius financers 631.357,30 5.021.683,63 
Cautas amb empreses del grup i assoclades a cU,rt 
termlnl 11·16 167.021,64 23.919,44 

Credltors comercials i altres comptes a pagar 2.036.226,44 2.790.249,22 

Prove~'i::Iors 11 209.498,49 1.389.496,45 

ProveYdors, empreses del grup i associades 11·16 63.265,18 23.688,48 

Creditors diversQs 11 1.453.865,46 980.305,27 

Personal, remuneracions pendents de pagament 11 180.506,61 192.651 ,39 

Altres deutes amb les Administracions Públiques 14 125.653,90 198.636,38 

Bestretes de clients 11 3.436,80 5.471,25 

Periodificacions a curt tennlni 11 1.249.558,32 1.182.652,81 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 24.919.768,69 26.396.998,99 

Les Notes 1 a 19 descrltes a la Memórla formen part lntegrant del ealan~ a 31 de desembre del 2009, 

~ 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S .A; (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Compte de perdues i guanys corresponent a I'exercici anual acabat el 31 de desembre del 
2009 I del 2008 

(Expressats en Euros) 

COMPTE'DE PERDUDES I GUANYS Notes 2.009 2.008 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Import net de la xlfra de negocis .16.688.047,05 16.124.926,13 

Venges 15.' 16.688.047,05 16.124.926,13 

Aprovislonaments -4.282.480,25 -4.440.361,90 

·Consum de mercaderies 15.c -46.323,26 -64.760,45 

Consum de matéries primeres i altres matéries consumibles 15:c -2.129,186,00 -2.489.421,19 
Treballs realitzats per altTes empreses -2.085.395,99 -1.886.180,26 
Deteriorament de mercaderies, matéries primeres i altres 9 aprovisionaments· -21.575,00 

Altres Ingressos d'explotació 15.b 440.073,99 485.983,09 

Ingressos accessoris i altres de gestió.corrent 414.686,17 485.983,09 
Subvencions d'explotaci6 incorporades al resultat de "exercici 25.387,82 

Despeses de' personal 15.d -5.181.201,79 -5.537.614,22 

Sous, salaris i ~ssimilats -3.680.010,53 -3.968.745,12 

Carregues socials -1.501.191,26 -1.568.869,10 

Altres des peses d'explotació -4.389.496,24 -4.714.409,30 

Serveis exteriors -4.324.693,29 -4.645.101,79 

Tributs -64.802,95 -69.307,51 . 
Amo'r:titzaci6 de l'lmmobilitzat 6-7 -1.837.055,74 ,1.372~697,64 
Altres resultats -27.737,29 
Deteriorament I resultat per allenaclons de I'immobilitzat -35.743,76 
Resultat per aJienacions i altres -.35.743,76 
RESUL TAT D'EXPLOTACIÓ 1.402.143,26 518.088,87 

Ingressos financers 9.281,14 . 26.904,55 

De valors negociables i altr~s instruments financers 9.281 ,14 26.904.55 
De terceres 9.281,14 26.904,55 

Despeses financeres -204.259;26 -352.246,81 

Per deutes amb empreses del grup i associades 16 -204.259,26 -352.121,31 

Per deutes amb tercers -125,5 

RESULTAT FINANCER -1 94.978,12 -325.342,26 

RESULTATABANS O'IMPOSTOS 1.207.165,14 192.746,61 

Impost sobre beneflcis 14 

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT O'OPERACIONS 
CONTINUADES 1:207.165,14 192.746,61 

RESULTAT OE L~EXERCICI 1.207.165,14 192.746,61 

Les ' Notes 1 a 19 descrl1es a I~ Memoria formen part integrant del Compte de Perdues I Guanys a 31 de desembre del 2009. 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S .. A. (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals 
acabats el 31 de desembre del 2009 ¡del 2008 

(Expressats en Euros) 

Al ESTAT D'INGRESSOS I DES PESES RECONEGUDES 

Notes 2009 2008 

Resultat del compte de perdues I guanys 1.207.165,14 192.746,61 

INGRESSOS I DESPESES IMPUTAD ES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 

TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES 1.207.165,14 192.746,61 

Les Notes 1 a 19 descritas e la MemOria formen part Integrant de l'Estat de lrigressos I despeses a 31 de desembre del 2009. 

i 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals 
acabats el 31 de desembre del 2009. i del 2008 

(Expressats en Euros) 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Resultats 
. Capital Prima exercicis Resultatde 
Escripturat d'emissió Reserves anteriors j' exercici : 

SALDO INICI DE L'EXERCICI 2008 (") 6.000.000,00 4.300.614,00 1,56 -2.011.384,00 1.038.070,00 

Total ingressos i despeses reconeguts 2008 192.746.61 

Altres variacions del patrimoni net 1.038.070.00 -1.038.010.00 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2008 6.000.000,00 4.300.614,00 1,56 -973.314,00 192.746,61 

Ajustas per canvis de crited en l' exercici 2009 

Ajustas per errors 2009 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2009 6.000.000,00 4.300.614,00 1,56 -973.314,00 192.746,61 

Total ingressos i despeses reconeguts 2009 1.207.165,14 

Altres variacions del patrimoni net 192.746,61 -192.746,61 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2009 6.000.000,00 4.300.614,00 1,56 -780.567,39 1.207.165,14 

r -._ .... _~ .... _- -"._-_ .. "_ .. _._,_ ... -.--~,., 

'. 

TOTAL 

9.327.301,56 

192.746.61 

9.520.048,17 

-
9.520.048,17 

1.207.165,14 

10.727.213,31 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Estats de fl uxos d'efectiu corresponents als exercicis anuals acabats 
el 31 de desembre de 2009 i 2008 

(Expressat s en Euros) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITAS D' EXPLOTACIÓ 

Resultat de "exercici abans d'impostos 

Ajust.os del resultat 
Amortització de I'immobilitzat (+) 

Resultats per baixes i alienacions de -I'immobilitzat (+1-) 

Ingressos fina~cers (-) 
Despeses financeres (+) " 

·Canvis en el capital corrent 

Existencies (+/-) 

Deutors } altres comptes per a cobrar (+/-) 

Altres actius corrents (+/-) 

Creditors i altres comptes per a pagar (+/-) 

Altres passius corrents (+/~) 

Altres fluxos d'efecliu de les activitats d'explotació 

Pagaments per interessos H 
Cobraments d'interessos (+). 

FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSI6 

Pagaments per inverslons H . 
Empreses del grup i assoCiades 

. Immobifitzat intangible 

Immobiiitzat material . 

Cobraments per desinversions (+) 

Immobilitzat material 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT 

Cobrame~ts i pagaments per.instruments de passiu financer. 

Emissió 

Deutes amb empreses del grup i associades (+) 

AUGMENT/DISMINUCI6 NETA DE L'EFECTIU O 
EQUIVALENTS 

Efectiu o equivalents al comen9ament de I'exercici 

Efectiu o equivalents al final de i'exercici 

Notes 

6/7 

6 

7/11.3 

7 

16 

2.009 2.008 

2.650.010,82 1.383.352,93 

1.207.165,14 192.746,61 

2.067.777,62 1.698.039,90 

1.837.055,74 1.372.697,64 

35.743,76 . 

,9.281,14 -26.904,55 

204.259,26 352.246,81 

-429.953,82 -1 82.061,32 

27.876,21 -14.958,79 

220. 119,84 398.637,01 

9.167,40 22.530,97 

-754.022,78 -643.022,34 

66.905,51 . 54.721;83 

-194.978,12 -325.342,26 

-204.259,26 -352.246,81 

9.281,14 26.904,55 

-4.712.988,70 -2.679.306,37 

-5.116.740,94 -3.868.898,37 

-68.910,81 

-116.464,00 -85.120,00 

-4.931.366,13 -3.783.778,37 

403.752,24 1.189.592,00 

403.752,24 1.189.592,00 

2.249.945,96 1.350.054,04 

2.249.945,96 1.350.054,04 

2.249.945,96 1.350.054,04 

186.968,08 54.100,60 

643.451,53 589.350,93 

830.419,61 643.451,53 

Les Notes 1- a 19 descrites en la Memoria formen part integrant de i'Estat de fluxos d'efecti l.! a l 31 de desembre de 2009 . . 
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PARe O'ATRACCIONS TI BIOABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
(Expressada en Euros) 

1. ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A., Societat Unipersonal, es va constituir el 19 de maig de 1989 per 
temps iI·limita!. . 

El seu domicili social esta a Barcelona a la Pla<;:a del Tibidabo, núm. 3 i 4. 

El seu otíjecte social consiste ix en la realització de les següents activitats: 

• La creaCIO, prom oció, inversió, urbanització, edificació, instal·lació, construcció, obertura i 
explotació de centres recreatius, locals per a espegtacles o qualsevol activitat licita relacionades 
amb el mercat de I'oci i de I'esbarjo, serveis complementaris ila prestació deis servéis inherents a 

• aquestes activitats. . . . 

. o . Exclosos els exceptuats per regulacióespecial, els serveis d'intermediari mercantil, import-export . . 
represeritació de marques, patents, models i. exclusives de qualsevol empresa aixi com 
I'assessorament de merca!. 

• L'adquisició, utilització, parcel·lació, urbanització,explotació, edificació, alienació i divisió de 
finques i terrenys en general, aixi com la programació, execució i supervisió de plans i feines per a 
la seva transformació·i millora. 

• La Societat podré desenvolupar directament, indirectament,. total o parcialment el seu objecte 
social miljan<;:ant la participació en altres societats amb igualo similar objectesocial. 

Les activitats de Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A es centren en la gestiód'un Parc d'Atraccions, de 
diversos centres de restauració dintre del recinte del Parc, de botigues, d'un transport amb funicular, 
d'un aparcament, del nou "Cami del Cel del Tibidabo" i del mirador de la Torre de ColIserola, tots ells 
ubicats al cim de la muntanya del Tibidabo, a la ciutat de Barcelona. 

A ixi matei,x es gestionen diferents centres de restauració situats a Barcelona que són propietat de la 
seva societi¡t matriu. .. 

La Societat pertany a Barcelona de Serveis Municipals, S. A, la qual posseeix el 100% de les accions 
de la Societat, sent l'Ajuntament de Barcelona el. dominant últim de la Societa!. 

Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part deis comptes anuals (balanc;:, 
compte de pérdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fl uxos d'efectiu i les notes 
de la memoria deis comptes anuals) estan expressades en euros, que és la moneda de presentació i 
fUl;cional de la Societal. 
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PARC D'ATRACCIONSTIBIDABO, S .A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
(Expressada en Euros) 

2, BASeS DE PRESENTACIÓ . 

2.1 Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables de. la Societat i es 
presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla 
General de Comptabilitat aprovat mitjan9ant Reial decret 1514/2007 de data 16 de novembre, a 
li de mostrar la imatge fictel del patrimoni, de la situació linancera i deis resultats de la Societat, 
aixl com la veracitat deis f1uxos d'efectiu incorporats en I'estat de fluxos d'electiu. 

Aquests comptes anuals, lonmulats . pels Administradors de la Societat, es sotmetran a 
I'aprovació.del Soci Únic,i s'estima que seran aprovats sense cap modilicació. 

No existeix cap principi comptable o criteri de valoració qúe tenint un electe significatiu en els 
comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar. 

Els estats financers de la Sodetat presenten un lons de maniobra negatiu per import de 2.388 
milers d'euros. La Societat rebrá, per part del grup, I'adequat suport financer que Ii permeti 
plantar cara ·a les seves obligacions en la data del seu venciment i continuar la seva activitat 

.. sota el principi d'empresa .en luncionament 

2.2 Aspectes crltics de 'la valoració i estimació de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per part de la Societat de 
.detenminades estimacions· comptables i la consideració de determinats elements · de judicL 
Aquests · s'avaluencontlnuament i es basen en I'experiéncia histórica i altres lactors, incloses 
les expectatives de successos luturs, que s'han considerat raonables d'acord amb les 
circumstáncies. . .. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor inlormació disponible a la data 
de lonmulació deis presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur d'aquestes 
estimacions s'aplicaria de forma prospectiva a partir d'aquest moment, reconeixent I'electe del 
canvi en I'estimació realitzada en el compte de pérdues i guanys de I'exercici en qüestió. 

Les prirtcipals estimacions i judicis considerats en I'elaboració deis comptes anuals són les 
següents: 

• Vides útils deis elements d'immobilitzat material i actius intangibles (veure Notes 4.1 i . 
4.2). . 

• Impostos dilerits (veure Nota 4.8). 
• Valor raonable deis instruments linancers (Veure Notes 4.4 i 4.7). 

2.3 Comparació de la inlormació 

En compliment de la legislació vigent, els comptes anuals corresponents a I'exercici · 2009 es 
presenten en xilres comparatives amb les de I'exercici anterior. 

A electes comparatius, a la presentació deis valors de I'exercici anterior del compte de pérdues 
i guanys, s'ha reflectit a I'eplgral "treballs realitzats per altres empreses" un valor de 1.886 
milers d'euros, que als comptes anuals de I'exercici 2008 estaven inclosos en Serveis exteribrs. 
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3. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La pro posta de distribució de resultats de I'exercici 2008 formulada pels Administradors de la 
Societat i que presentaran a l'Accionista Únic per a la seva aprovació és .Ia segOen!: 

Ba~e de repartiment 
Pérdues i guanys 

Aplicació 
Resultats negatius d'exercicis anteriors 
Reserva Legal 
Reserva voluntaria 

No existeixen Iimitacions·estatutaries per a la distribució de dividends. 

4, NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Impart 2009 

1.207.165,14 

780.567,39 
120.716,51 
305.881,24 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l'elaboraci6 deis presents . 
comptes ·anuals han estat les segoents: 

4.1 Immobilitzat intangible 

a) Aplicacions informatigues 

Es refereix principalment als imports satisfets per I'accés a la propietat o pel dret a I'ús de 
programes informatics, .únicament en els casos que es preveu . que la seva utilització incloura 
diversos exercicis. · . 

Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisici6 i s'amortitzen en !unció 
'. de la seva vida útil que' és de 5 anys. Les despeses de mantenimentd'aquestes aplicacions 
informatiques es carreguen al compte de pérdues i guanys de I'exercici que es prodU'ixen. 

b) Patents y margues 

. Les patents 'i marques tenenuna vida útil definida i es registren pel. seu cost menys amortitzaci6 
acumulada i correccions per deteriorament del valor reconegudes. 

L'amortilzaci6 es calcula pel métode lineal durarit la seva vida útil estimada en 5 anys. 

c) Despeses d'investigaci6 i desenvolupament 

Les despeses d'investigació s6n imputades a des pesa en .el moment que s'incorren, mentre 
que les des peses de desenvolupament incorregudes en un projecte són capitalilzades si 
aquest és viable des d'una perspectiva técnica i comercial, es disposa de recursos técnics i . 
financers suficients per a completar-lo, els costos incorreguts poden ser determinats de forma 
fiable i la generaci6 de beneficis futurs és probable. Aquests es registren pelseu cost 
d'adquisici6. 

L'amortilzació es realilza sobre la base de la vida útil estimada per a cada projecte, sent la 
mitjana de 5 anys. 
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4.2 Immobilitzat material 

L'immobililzat material es comptabililza pel seu cost d'adquisició menys I'amortilzació i I'import 
,acumulat de qualsevol eventual pérdua de valor. 

Els costos d'ampliació, modernilzació o millora deis béns de I'immobilitzat materials'incorporen 
a I'actiu com major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, 
productivitat o allargament de la seva vida útil, i sempre que sigui possible'conéixer o estimar el 
valor comptable deis elements que resulten donats de baixade I'inventari per haver estat 
substitults. ' 

Les des peses financeres directament atribuIbles a I'adquisició ci construcció d'elements de 
I'immobilitzat que necessitin un periode de temps'superior a un any per a estar 'en condicions 
d'ús s'incorporen al seu cost fi'ns que es troben 'en condicions de funcionamenl. 

Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortilzen ,durant la vida útil estimada deis 
mateixos, mentre que les despeses de manteniment recurrentses carreguen en el compte de 
pérdues i guanys durant I'exercici que s'incorre en ells, 

L'amortilzació de I'immobililzat material es calcula sistemáticament pel métode lineal en funció 
de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu 
funcionament, ÚS i 'gaudimen!. Les vides Útils estimades són: 

Construccions 
Instal'lacions tecniques ¡maquinaria 
Altres instal'lacions, utillatge i mobiliari 
Altre irnmobililzat material 

Anys de vida útil estimada 

De 10 a 100 anys 
De 5 a 40 anys 
De 5 a 30 anys 
De 5 a 22 ánys 

Les pérdues i guanys per la venda d'immobililzat material es calculen comparant els ingressos 
obtinguts per la venda amb el valor comptable i es registren en el compte de pérdues i guanys, 

La , Societat avalua, en cada data de tancament del balane;:, si existeix algun indici de 
deterioració del valor d'algun actiu, Si existls tal indici, la Societat estimará I'import recuperable 
de I'actiu, entés 'com el major entre el valor raonable de I'actiu menys els costos per a la seva 
venda i ,el seu valor en ús, Per a determinar el valor en ÚS d'un actiu, les entrades d'efectiu 
futures que aquest s'estima generará es descompten al seu valor actual útililzant una taxa de 
descompte que reflecteix el valor actual ,deis diners a lIarg termini i els riscos especifics de 
I'actiu, 

En el cas que I'actiu analilzat no generi fluxos de caixa per si mateix independentment d'altres 
actius; s'estimará el valor raonable o en ús de la unitat generadora d'efectiu (grup més petit 
identificable d'actius que genera fluxos d'efectiu identificables ,per separat d'altres actius o grups 
d'actius) en que s'inclou I'actiu, En el cas d'existir pérdues par' deteriorament en una unitat , 
generadora d'efectiu,en primer lIoc es reduirá I'import en lIibres deis actius de forma 
proporcional al valor 'en llibres,de cadascun d'ells respecte a la mateixa, 

Les pérdues per deteriorament (excés del valor en lIibres de I'actiu sobre el seu valor 
recuperable) es teconeixenen el compte de pérdues i guanys de I'exercici. 

Al tancament de cadaexercici, en el cas que en exercicis anteriors la Societat s'hagi reconegut 
pérdues per deteriorament d'actius, s'avalua si existeixen indicis que aquestes hagin 
desaparegut o disminult, preveient-se si escau el valor recuperable de I'actiu deteriora!. ' 

• 
Una 'pérdua per deteriorament reconeguda en exercicis anteriors únicamr~t es revertiria si 
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s'hagués produrt un canvi en les estimacions utilitzades per a determinar I' import recuperable 
de I'actiu des'que I'última pérdua per deteriorament va ser reconeguda. Si aquest fos el cas, el 
valor en llibres de I'actiú s'incrementará fins al seu valorrecuperable, no podent excedir el valor 
en llibres que s'hagués registrat, net d'amortitzaci6, de no haver-se reconegut la pérdua per 
deterioraci6 per a I'actiu en anys anteriors. Aquesta reversi6 es registraria en el compte de 
pérdues i guanys de I'exercici. . 

4.3 Arrendaments 

• 

a) Quan la Societat és I'arrendador 

Quan els actius són arrendats sota arrendament financer, el valor actual deis pagaments per 
arrendament descomptats al tipus d'interés implicit del contracte es reconeix com una partida a 
cobrar. La diferéncia entre I' import brut a cobrar i el valor actual d'aquest import, cbrresponent a 
interessos no meritats, s'imputa al compte de pérdues i guanys de ' I'exercici que aquests 
interessos es meriten, d'acord amb el métode del tipus d'interés efectiu . 

Quan els actius s6n arrendats sota arrendament operatiu, ·I'actiu s'inclou en el balan9 d'acord 
amb la seva naturalesa. Els ingressos derivats de I'arrendament es reconeixen de forma lineal , 
durant el termini de I'arrendamenl. 

b) Quan la Societat és I'arrendatari '- Arrendament operatiu 

Els arrendaments ' en els que I'arrendador conserva una part important deis riscos i beneficis 
derivats de ,la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius. Els , pagaments en 
c'oncepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol ' incentiu rebut de , I'arrendador) es 
carreguen· al compte de pérdues i guanys de I'exercici en el que es meriten sobre una base 
lineal durant el periode d'árrendament. ' 

4.4 Actius financers 

'La Societat fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i revisa ' la mateixa en cada tancament, sobre la base de les decisions adoptadesper la 
Direcci6. Aquesta classificaci6 depén de la finalitat amb la qual les inversions han esta! 
adquirides. ' 

De forma general, en el balan9 adjunt es classifiquen com correrits els actius financers amb 
venciment igualo inferior a I'any, i com no corrents si el seu venciment supera aquest període. 

La Societat registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els dre!s 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de I'actiu financer, sent necessari que s'hag in transferit 
de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que em el cas concre! 
de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han transmés els riscos ' 
d'insolvéncia i de mora. . . 

Els actius financers de la Societat es classifiquen en les segOents categories:, 

a) 'Préstecs i partides a cobrar 

Els préstecs i partides a cobrar s6n actius financers no derivats' amb cobraments fixos o 
determinables que no cotitzen en unmercat actiu. S'inclouen en actius corrents, excepte per a 
venciments superiors 'a 12 mesos des de la data del balan9 que es classifiquen com actius no 
corrents. 
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Aquest epigraf correspon principalment a: 

- Comptes a .cobrar per operacions comercials, les quals es valoren pel valor nominal del seu 
deute, que és similar al seu valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és minorat, si 
s'escau, per la corresponent· provisió d'insolvéncies (pérdua per deteriorament de I'actiu), quan 
existeix evidéncia objectiva que no es cobrará la totalitat de I'import degut, amb efecte en el 
compte de pérdues i guanys de I'exercici. 

- Comptes a cobrar per operacions no comercials, corresponents básicament a saldos amb 
Admin\stracions públiques, personal, etc. 

- Dipósits ifiances Iliurats tant a curt com a lIatg termini. Aquests figuren registrats en I'epigraf 
"Altres actius financers". 

Almenys al tancament de I'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessaries per 
deteriorament de valor si existeix evidéncia objectiva que no es cobraran tots els imports que es 
deuen. 

b) Actius'financers disponibles per a la venda 

En aquest eplgraf del balan¡;: ' de situació s'inclouen aquelles inversions en les quals la Societat 
no té una influéncia significativa o control (veure Nota 8.2). Aquestes es classifiquen com actius 
no corrents tret que es pretengui alienar la inversió en els dotze mesos segOents a la data del . 
balan¡;: de situació, en aquest cas la inversió es classificara com un actiu corren!. 

Aquestes' inversions es valoren pel seu valor raonable, registrant els guanys o pérdues que 
sorgeixen· per canvis en el mateix dintre del patrimoni netfins que I'actiu s'alieni o deteriori, 
moment en que les pérdues i guanys acumulats en el patrimoni net s'imputen al compte de 
pérdues i guanys, sempre que sigui possible determinar I'esmentat valor raonable. En cas 
contrari, es registren pel seú cost menys pérdues per deteriorament del valor. , 
En el cas deis actius financers disponibles per a la venda, s'efecfuen correccions valoratives si 
existeix evidéncia objectiva que el seu valor s'ha deteriorat com resultat d'una reducció o retard 
en els fluxos d'efectiu estimats futurs en el cas d'instruments de deute adquirits o per la falta de 
recuperabilitat del valor en lIibres de I'actiu en el cas d'inversions en instruments de patrimoni. 
La correcció valorativa és la diferéncia entre el s.eu cost o cost amórtitzat menys, si escau, 
qualsevol correcció valorativa préviamen.t reconeguda en el compte de pérdues i guanys i el , 
v¡;¡lor raonable en el moment que s'eféctu'i la valoració. En el cas deis instruments de patrimoni 
que es valoren pel seu cost per no poder determinar-se el seu valor raonable, la correcció de 
valor es determina de la mateixa manera que per a les inversions en el patrimoni d'empreses 
del grup, multigrup i associades. . 

Els ingressos per dividends derivats d'actius financers disponibles per a la venda es registren 
en I'eplgraf de "Ingressos financers" del compte de resu ltats en el moment en el qual s'estableix 
el dret de la Societat a rebre'ls. . 
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Les existéncies es valoren al seu cost o al seu valor net realizable, el menor deis dos. Quan el 
valor net realitzable de les existéncies sigui inferior al seu cost, s'efectuaran les oportunes . 
correcions valoratives, reconeixen!-Ies com una des pesa en el compte de pérdues i guanys. Si 
les circums!áncies que causen la correcci6 de valor deixen d'existir, I'import de la correci6n és 
objec!e de reversi6 i es reconeix com ingrés en el compte de pérdues i guanys. . 

El cosí es determina pel cost mig pondera! . 

4.6 Fons Propls 

El capital social está representat per accions ordináries. 

Els costos d'emissi6 de noves accions o opcions es presenten directament contra el patrimoni 
net, com menors reserves. . 

4.7 Passius financers 

La SoCietat fixa la categoria deis .seus passius financers en el moment del seu reconeixement 
iniciaJ i revisa la mateixa en cada tancament, sobre la base de les decisions adoptades per la 
Direcci6. Aquesta classificaci6 depén de la finalitat pels quals aquests passius han estat 
formalitzats. 

De forma general, en el balan~ adjunt es classifiquen com corrents els passius fiilancers amb 
venciment igyal o inferior a I'any, i com no corrents si el seu venciment supera dlt perlode. 

La baixa d'un passiu financer es reconeixerá quan l'obligaoi6 que genera s'hagi extingit. . 

La Societat classifica lá totalitat deis seus passius financers e'n la categoria de Deutes a pagar, i 
inclou débits per operaClons comercials i débits per operacionsno comercials. 

El deute financer es reconeix inicialment per I'import del valor. raonable de la mateixa, 
registrant-se també els costos en que s'hagi incorregut per a la seva optenció. En perlodes 
posteriors, la diferéncia entre els fons obtinguts (nets deis costos necessaris per a la seva 
obtenció) i el valor de reemborsament, en el cas que I'hagués i fora sign ificatiu, es reconeix en 
el compte de resultats durant la vida del deute d'acord amb el tipus d'interés efectiu .· 

Els débits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un 
tipus d'interés contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor 
nominal quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

S'inclouen sota aquesta categoria les segOents tipologies de passius per naturalesa: 

- Crédits concedits per entitats del grup, associades o vinculades els quals es valoren pel 
seu valor nominal (el qual no difereix significativament de la seva valoraci6 al cost amortitzat 
utilitzant el métode del tipus d'interés efectiu). 

- Débits per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per prestaci6 de 
serveis. 
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- Bestretes rebUdes per la venda de carnet Tibiclub, els quals permeten I'entrada en el parc 
d'atraccions durant el perlode de 1 any. Aquestes bestretes es registren pel seu valor.raonable i . 
s'incorporen en el compte de pérdues i guanys durant el perlode de vigencia del carne!. 

- Fiances rebudes. Aquestes figuren registrades en I'epígraf "Altres passius financers". 

- Partid es a pagar per operacions no comercials. S'inclouen, entre uns altres, proveIdors 
d'immobilitzat, personal, etc. 

4.8 Impost sóbre beneficis 

La des pesa (ingrés) per impost sobre beneficis és I'import que,. per aquest concepte, es merita 
en I'exercici i que compren tant la des pesa (ingrés) per impost corrent com per impost diferi!. 

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra en el compte de pérdues i 
. guanys.No obstant aixó, es recOneix en el patrimoni net I'efecte impositiu relacionat amb 

partid es que es registren directament en el patrimoni ne!. . 

Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o 
recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb .la normativa vigent o aprovada i pendent de 
publicació en la data de tancament de I'exercici. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord. amb el metode ·del passiu, sobre les diferencies 
temporarias que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els seu s valors' en 
lIibres. No obstant aixó, si els impostos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o 
d'unpassiu en una transacci6 diferent d'una combinació de negocis que en el moment de la 
transacci6 no afecta ni p i resultat co"r;nptable ni a la base impos¡¡ble de I'impost no es 
reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats o a 
punt d'aprovar-se en la data del balanc i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu per 
impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. . . 

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura' que resulti probable que es vagi a 
. disposar de guanys fiscals futurs amb els quals poder compensar les diferencies temporaries. 

4.9 Subvencions, donacions i lIegats 

Les subvencions, donacions i lIegats que tinguin carácter de reintegrables es registren com 
passius fins ' a complir les condicions . per a considerar-se no reintegrables, mentre que les 
subvencions, donacions i lIegats no reintegrables es registren com ingressos 'directament 
imputats al patrimoni net i es reconeixen com ingressos sobre una base sistemática i racional 
de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llega!. . 

A aquests efectes, una subvenció, donaci6 o Ilegat es considera no reintegrable quan existeix 
un acord individualitzat de concessió de la supvenció, de la donació o del lIegat, :s'hancomplert 
totes les cond icions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de 
que es cobrará 

Les subvencions, donaoions i lIegats de caracter monetari es valoren pel valor raonable de 
I'import concedit i les subvencions, donacions i lIegats no 'monetaris pel valor raonable del bé 
rebut, referits ambdós valors al moment del seu reconeixemen!. 
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4.10 Ingressos i despeses 

Amb cárácter general, els ingressos i les despeses es registren atenent al princ·ipi de la data del . 
fet i al de correlaci6 d'ingressos ·i des peses, independentment del moment que s6n cobrats o 
pagats: . . 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la cóntraprestaci6 a rebre i representen els 
imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de la 
Societat, menys devolucions, rebaixes, descomptes i I'impost sobre el valor afegR. 

La Societat ·reconeix els ingressos quan I'impor! deis mateixos. es pot valorar amb fiabilitat: és 
probable que els beneficis economics futurs vagin a fluir a la Societat i es compleixen les 
condicions especifiques per a cadascuna de les activitats. 

Els ingressos d'explotaci6 de la societat procedeixen básicament de vendes d'entrades, vendes 
de gastronomia, vendes de. transport, vendes .de records i del servei d;aparcament del parc 
d'atraccions. LaSocietat registra els rngressos en el moment que es produeix la venda, mentre 
que en el cas de la venda de passis Tibiclub, els quals permeten I'entrada en el parc durant un 
perfode d'un any, la Societat reconeix I'ingrés durant el perlode pel qual I'abonat ha satisfet la 
quota corresponen!. 

Els ingressos per interessos es reconeixen usant elmétode del tipus d'interés efectiu. 

4.11 Provisions i contingencles 

Les provisions es reconeixen quan la Societa! ·té una obligaci6 present, com resultat de 
successos passats, és probable que vagi a ser necessária una sortida de recursos per a 
liquidar I'obligació i I'import es pot estimar de forma fiable. 

Les provisions es valoren pel valor actual deis desemborsamentsque s'espera que seran 
necessaris per a liquidar I'obligació fent servir un tipus abans d'impostos que reflecteixi les 
avaluacions del mercat actual del valor temporal deis diners i els riscos ·especlfics de l'obligaci6. 
Els ajustaments en. la provisió amb motiu de la seva actualitzaci6 es reconeixen com una 
despesa financera conforme es van reportan!. . 

Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer no significatiu 
no es descompten. . 

Quan s'esp.era que part del desembors necessari per a liquidarla provisi6 sigui reer1)borsat per 
un tercer, el reemborsament es reconeix 60m un actiu ¡ndependent, sempre que sigui 
prácticament segura la seva recepci6. 

Per .Ia seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides 
com a conseqüéncia de successos passats, la materialització deis quals está condicionada a 
que passi o no un o més esdeveniments futurs independents de -la voluntat de la Societa!. 
Aquests passius contingents no s6n objecte de registre comptable presentant-se detall deis 
mateixos en la memoria (Nota 13). 
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4,12 Medi ambient 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
. (Expressada en Euros) 

Anualment es registren com des pesa o com inversió, en funció de la seva naturalesa, els 
desemborsamerits efectuats per a complir amb les exigéncies le9als en matéria de medi 
ambien!. Els imports registrats com inversió s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

No s'ha considerat cap · dotació per a riscos i des peses de caracter mediambiental tenint en 
compte que no existeixencontingéncies relacionades amb la protecció del medi ambien!. 

4,13 . Transaccions entre.parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en el moment 
inicial pel seu valor raonable. Si el preu acordat difereix del seu valor rSonable, la diferéncia es 
registra <jtenent a la realitat económica de I'operació. La valoració posterior es realitza 
conforine amb el previst en les corresponents normes. 

4,14 Transacclons en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda estrangera es converteixen a la moneda funcional de la Societat 
(euro) utilitzant els tipus de canvi vigents a la data de la transacció. Les pérdues i guanys en 
moneda estrangera que resulten de la ·liquidació d'aquestes transaccions i de la conversió als 
tipus de carivi de tancament deis actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera 
es reeoneixen en el eompte de pérdues i guanys. 

5, GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

5.1 Factors de ries financer 

Les activiíats de la Societat estan exposades a diversos riscos financers: rise de crédit, risc 
del tipus d'interés i rise de liquiditat.. 

La gestió del risc financer esta controlada per la Direeeió de la Societat aixi com també per la 
Direceió del Grup al que pertany. . 

a) Risc de erédit 

El rise; de crédit sorgeix d'efectiu i equivalents a I'efectiu, aixl com de deutors comercials o altres 
deutes, ineloent cOrlÍptes a cobrar pendents i transaceions eompromeses. 

En relaeió als deutors eomercials, la Soeietat avalua la qualitat crediticia del deutor, .tenint en 
compte la seva posició financera, I'experiéncia passada i altres factors. Els [[mits individuals de 
crédit s'estableixen en funció de criteris 'interns. En qualsevol cas, el risc és baix tenint en 
compte que el saldo d'aquésts deutors és poc significatiu. 

b) Risc de tipus d'interés 

El risc de tipus d'interés sorgeix principalment deis comptes financers que la Societat té 
establerts amb una empresa del Grup. . 

L'obtenció de· recursos aliens, es contracta a tipus d'interés variable (indexat al Euribor). 
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PARC D'ATRACCI ONS TIBIDABO, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
(Expressada en Euros) 

c) Risc de liquiditat. 

ui Societat realitza una gesti6 prudent del risc de liquiditat que implica la disponibilitat de . 
finanyament per un import suficient a través de facilitats de crédit, tant del propi Grup al que 
pertany. 

La Direcci6 realitza un seguiment de les previsions de reserva de liquiditat de la Societat en 
funci6 deis fluxos d'efectiu esperats. 

5.2 Estimaci6 del valor raonable 

El valor raonable deis instruménts financers· que no cotitzen en un mercat actiu es determina 
usan! técniques de valoraci6. La Societat utilitza una varietat de métodes i realitza hip6tesis 
que es basen en les condicions del mercat existents en cadascuna de les dates del balany. 

• 
6. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

El detall i moviment de les partides incloses en "Immobilitzat intangible" és elsegOent: 

A 1 do :gon., do 2008 

Cost 
Amortització acumulada i pérd~a de valor (deterior,) 
Valor net comptable 

2008 

Valor net comptable obertura 
Altes 
Dotació a ['amortització 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2008 
Cost 

. Amortització acumulada i pérdua de valor (deterior.) 

·Valor net comptable 

Patents, 
llicencles· i Apllcaclons 
marques infonnatiques Desenvolupament Total 

203.360 174.752 571.911 950.023 

(199.609) (150.271) '(571.421) (921.301) 

3.751 24.481 490 28.722 

3.751 24.481 490 

70.120 15.000 
(1.000) (13.298) (1.990) 

2.751 81.303 ' 13.500 

203.360 244.872 586.911 

28.722 

85.120 

(16.288) 

97.554 

1.035.143 

(200.609) (163.569) (573.411) (937.589) 

2.751 81.303 13.500 97.554 

, 
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Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
(Expressada en Euros) 

Patents, 
IIIcéncles i Aplicacions 
marques . infonnatiques Desenvolupament Total 

A 1 de gener de 2009 

Cost 
Amortització acumulada 
~deterior.~ 

perdua de valor 

Valor net comptable 

2009 

Valo~ net comptable obertyra 

Altes 

Dotació a l' amortització 

. Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2009 

Cost 
Amortització acumulada 
(deterior.) 

Valor net comptable 

pérdua de valor 

a) Moviments significatius de I'exercici 

203.360 

-200.609 

. 2.751 

2.751 

-1.000 

1.751 

203.360 

-201.609 

1.751 

244.872 

-163.569 

81.303 

81.303 

116.464 

-28.946 

168.821 

. 361 .336 

-192.515 

168.821 

586.911 1.035.143. 

-573.411 -937.589 

. 13.500 97.554 

13.500 97.554 

116.464 

-3.000 -32.946 

10.500 181.072 

586.911 1.1 51 .607 

-576.411 -970.535 

10.500 181.072 

Les altes de I'exercici 2009 corresponen al desenvolupament i. implantació de la nova Web de 
I'empresa, accessible a tots, que contempla també la possibilitatde venda·d' .entrades a través 
d' internet. Per altre banda les altes de I'exercici 2008 corresponen a Ilicencies informátiques de 
programes per a 'Ia gestió administrativa i comptable de la empresa i per a I'operativa en el 
control 'de reserves. 

b) Immobilitzatintangible adguirit a empreses del Grup 

Durant els exercici 2008 i 2009 no s'ha adquirit immobilitzat intangible a empreses del Grup. 

c) Immobilitzat intangible totalment amortitzat 

.AI 31 de desembre de 2009 existe ix immobilitzat intangible, encara en us, i totalment amortitzat 
amb un cost comptable de 914.044 euros (a 31 de desembre de 2Q08 era de 909.536 euros). 

d) Assegurances 

.La Societat té contractades diverses pólisses d'assegurances per a cobrir els riscos a que 
estan subjectes els béns de I'immobilitzat intangible. La cobertura . d'aquestes pólisses es 

. considera suficient. . - . 
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Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
(Expressada en Euros) 

7. ' IMMOBILlTZAT MATERIAL 

El detall i moviment de les partides incloses en l'lmmobilitzat material és el segoent: 

A 1 de gener de 2008 

Cosl 
Amortització acumulada . pérdua de 

Terrenys i 
construccions 

5.008,407 

Instal'lacions. 
tecniques i altre . Immobllitzal 

irnmobilitzat en curs i 
material bestretes 

15.143.948 2.660.878 

Total 

22.813.233 

valor (deteriorament) (392.205) .(4.877.400) (5.269.605) 

Valor nol comptable 4.616.202 10.266.548 2.660 .. 878 17.543.628 

2008 

Valor net comptable obertura 
Altes 
Traspassos 

Dotació a " amortització 

Valor net comptable 

A 31 de desembre de 2008 

4.616.202 10.266.548 2.660.878 17.543.628 

3.587.108 4.755.037 62,400 8,404.545 

2;377.781 (2.377.781) 

(113.725) (1.242.687) (1.356,411) 

8.089.585 16.156.679 345.497 24.591 .761 

Cost 8.595.515 22.276.766 345,497 31.217.778 
Amortitzaci6 acumulada pérdua de 
valor (deleriorament) (505.930) · (6.120.087) . (6.626.017) 

. Valor nol comptable 8.089.585 15.156.679 345.497 24.591 .761 . 

Instal'lacions 
tecnlques i altre Immobilltzat 

Terrenys i . immobllitzat en curs I 
construccioi1s material bestretes Total 

A 1 de gener de 2009 

Cost 8.595.515 22.276.766 345.497 31.217.778 
Amortització acumulada i pérdua de va lor 
~deterioramentl -505.930 -6.120.087 . -6.626.017 

Valor net comptable 8.089.585 16.156.679 345.497 24.591 .761 

2009 

Valor net comp.table obertura 8.089.585 16.156.679 . 345.497 24.591.761 

Altes 46.872 407.396 229.874 684.142 

Baixes -165.413 -352.083 -517.496 

Dotació a l' amortització -159 . .566 -1 .644.544 -1 .804.110 

. Amortització baixes 78.000 78.000 

Valor net comptable 7.976.891 14.832.1 18 223.288 22.954.297 . 

A 31 'de desembre de 2009 

Cost 8.642.387 22.518.749 223.288 31.384.424 
Amortització acumulada i pérdua de valor 
(deteriorament~ -665.496 -7.686.631 ·8.352.127 

Valor net comptable 7.976.891 14.832.118 223.288 23.032.297 

A 
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Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
(Expressada en Euros) 

a) Movlments significatius de I'exercici 

Durant I'exercici 2009 la Societat ha gestionat un conjunt d'obres, financiades pel fons estatal d' 
inversions 16cals, destinad es a millorar tant les instal.lacions existents com la creació de noves 
areas, aixicom regular la circulació del cim de la Muntanya. El cost assumit per laSocietat 
d'aquestes obres, corresponents a projectes' i direcció d'obres está reflexat a les altes deis 
epigrafs "terrenys i construccions" i "Instal.lacions técniques i altre immobilitzat Material" de 
I'exercici, per ,In import de 284 milers d'euros. 

Les baixes reflexades a I'exercici 2009 en I'epigraf "Instal.lacionstécniques i altre immobilitzat 
Material", corresponen principalment al valor de I'atracció "aladin", desmuntada i retirada del 
recinte durant I'exercici, que ha suposat un resultat negatiu de 35 milers d'euros, registrat al 

. compte de pérdues i guanys de la companyia i a la venda, a valor net comptable amb un .resultat 
de O euros, a la societat matriu, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. de la inversió realitzada en 
instal.lacions de restauració de l'Estació del Nord. 

, 
L'Epigrafe "Immobilitzaten curs i bestretes", reflexa, a I'exercici 2009, en quan a altes, els costos 
assumits en la reforma de I'aparcament per import de 95 milers d'euros i els costos referents a 
I'acondicimonament del vial de circunvalaci6 del cim del Tibidabo per import de 135. milers 
d'euros. Les baixes de I'exercici 2009 corresponen en la seva totalitat a la venda a la societat 
matriu, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. del projecte d'acondicionament del vial cita!. El 
saldo finai de I'exercici 2009 reflexa el cost asumit fins a la data, pér la reforma de I'aparcament 
del pare d'atraccions. 

Les altes de I'exercici 2008 correspbnen principalment a: 3.754 milers d'euros corresponents a la 
maquinaria de la Muntanya Russa, 3.950 .milers d'euros a I'obra civil i instal'lació d'aquesta 
atracció, 581 milers d'euros corresponen a costos de millora en I'adaptació al medi ambient i 
jardineria, 455 milers d'euros a la remodelació de I'edifici cúpula i 497 milers d'euros a la sala 
Miramiralls. 

L'import reflectit en traspassos de I'exercici 2008 correspon a la inversió en la nova Muntanya 
Russa realitzada en exercicis anteriors. 

Addicionalment al moviment de I'immobilitzat material de I'exercici 2008, durant aquell exercici es 
van donar.de baixaactius mantinguts per a la venda, -per import de 1.190. milers d'euros segons 
contracte de data 1 de novembre de 2007. El saldo inicial d'aquests actius era de 1.155.milers 
d'euros. Aquests actius, que corresponien principalment a la inversió realitzada en els punts de 
restauració del Zoo, foren venuts a BSM pel seu valor net contable obtenint un resultat de O 
euros. 

b) Terrenys y construccions 

El cost activat en concepte de terrenys i construccions.a31 ·de desembre de 2008 té el següent 
detall: ' . 

Valor del terreny 
Valor de la construcció 

2009 
2.059.033 
6.583.354 
8.642.387 

2008 
2.059.033 
6.536.483 
8.595.516 
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Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
. (Ex p ressada en Eu ros) 

c) Perdues per deteriorament 

Durant els 'exercicis 2008 i 2009 no s'ha reconegut ni revertit correccions valoratives per 
deteriorament significatiu per a cap immobilitzat material individual. 

d) Béns adguirits a empreses del Grup 

Durant els exercicis 2008 i 2009 no s'han adquirit béns a empreses del Grup. 

Durant I'exercici 2009 la Societat ha adquirit béns a empreses vinculades, per import de 221 
milers d'euros (a I'exercici anterior 66 milers d'euros). Veure nota 16.b. ' 

e) Despeses financeres capitalitzades 

Durant I'exercici 2009 no s'han capitalitzat despeses financeres per a la financiació d' actius (8 
I'exercici anterior es van capitalitzar 85.205 euros) 

f) Béns totalment amortitzats 

A 31 de desembre de 2009 existeixen instal·lacions técniques i altre immobiltizat material amb 
un cost original de 1.403.791 euros que estan totalment amortitzades i que encara estan en ÚS 
(a I'exercici anterior 1.105.198 euros). 

g) Béns en arrendament operatiu 

Al compte de pérdues i guanys s'han inclós des peses per arrendament operatiu corresponents 
al 1I0guer de locals per a la restaúració externa i altre material auxiliar, per import de 928.530 
'euros (a I'exercici anterior 1.064.414 euros) . ' 

h) ' Assegurances 

La Societat té contractades diverses pólisses d'asse,gurances per a cobrir els, riscos a que 
estan subjectes els béns de I'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes pólisses es 
considera suficient. 

8. ACTIUS FINANCERS 

8.1. Categories d' actius .financers , 

El valor als lIibres de cadaseuna de les eategories d'a,ctius financers, amb excepeió deis saldos amb 
Administraeions Públiques els quals eS troben inelosos en la Nota 14, es detalla a continuaeió: 
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2009 

Actius financers, a lIarg termini: 

- Altres actiu$ financers 10.533 

Actius financers a curt terrnini: 

- Empreses del Grup deutores (veure hota 16) ' 484.217 . 

- Oeutors varis 62.010 

- Altres actius finaneers 191 

Altres actius financers (I/eure nota 16) 68.911 

Total 625.862 

Sent el venciment deis sajdos a 31 de desembre de 2008 els seguents: 

2009 2010 2011 2012 2013 
Empreses del 813 
Grup deutores 
Deutors varis 81.319 
Altres actius financers -18 
Total 82.114 

I el yenciment a 31 de desembre de .2009 els segoents: 

2010 2011 2012 2013 2014 
Empreses del Grup deutores 484.217 

Deutors varis 62.01'0 
Altres actius financers 191 
Altres actius financers 68.911 
empreses del grup 
Total 615.329 

2008 

10.533 

813 

81.319 

-18 

92.647 

Anys 
posteriors 

10.533 
10.533 

Anys 
posteriors 

10.533 

10.533 

Total 
813 

. 81.319 
10.515 
92.647 

Total 
484.217 

62.010 
10.724 
68.911 

625.862 

Els saldos deis actius financers es reflecteixen pel valor nominal, no existint diferéncies significatives 
respecte al valor raonable deis· mateixos. 

8.2. 'Actius financers disponibles per a la venda 

Los actius financers disponibles per a la venda inclouen tllols sense colit2ació oficial corresponenls a 
les segoents empreses: . . . 
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Societat 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
(Expressada en Euros) 

Fracció capital Saldo al 31 Saldo al 31 de 
desembre de 2009 desembre de 2008 

Grand Tibidabo, SA 0,03% 

, Durant I'exercici no s'han produn moviments en I'epigraf d'actius financers disponibles per a la venda, 
El valor brut d'aquesta participació ascendeix, a 11.475 euros (les dades son les mateixes per 
I'exercici 2008), Aquesta inversió es troba totalment aprovisionada, 

,8.3. Deulors comercials i d'altres comptes a cobrar 

'A 31 'de desembre de 2008 i 2009 la Societat no té registrada cap provisió per deteriorament de valor 
deis comptes a cobrar de clients. Aixl maleix, durant I'exercici, ' Iampoc s'ha registrat cap 
reconeixement o reversió de correccions valoralives per deteriorament de les maleixes. 

L'exposició maxima al risc de crédit a la data de 'presentació de la informació és el valor raonable de 
cadascuna de les categories de' comples a cobrar indicades anteriorment. La Socielat no manté cap 

, garantia com asseguranya" si bé cal indicar que del total saldo deutor de c;lients per vendes. i 
prestacions de serveis de 62.010 euros, 28.079 corresponen a deutors per diferents conceptes que 
alhora son próveldors (deis 81.319 euros de I'exercici anterior, practicament la seva totalitat 
corresponien 'a patrocinadors que actuaven alhora de proveldors). ' 

9. EXISTENCIES 

Les existéncies de la Societat son les segoents: 

Comercials 
Materies primeres i altres aprovisiohaments 

2009 
122.611 
79.362 

201.973 

2008 
96.532 

133.317 
229.849 

Durant I'exercici 2009 la societat ha real itzat una provisió per deteriorament d'existéncies per import 
de 21.575 euros per cobrir el probable deteriorament decerts artlcles. 

La Societat té contractades varies pólisses d'asseguranyes per cobrir els riscos a que estan 
subjectes les existéncies. La cobertura d'aquetess p61isses es considera suficient. 

10. FONS PROPIS 

a) Capital social i prima d'emissió 

Durant els exercici 2008 i 2009; no s'han produ'it moviments en el capital social i en la prima 
d'emissió de la Societat. 

Amb data 19 de mary de 2002, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (aban s Societat 
Municipal d'Aparcaments i Serveis, S.A.) va adquiri r el 100% de les accions de la Societat. 

El capital escripturat es compon de 2.000.000 accions ord inaries, "P''''~' única 
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classe i série de 3 e.uros de valor nominal cada·scuna, numerada correlativament de 1'1 al 
2.000.000, ambdues incloses, totalment subscrites i desemborsades. 

No existeixen restriccions per a la lliure transmissibilitat de les. mateixes. 

A 31 de desembre de 2008 i 2009 les societats que participen en el capital social en un 
·percentatge igualo superior al 10% són ·Ies segOents: 

Socletat 

Ba.rcelona d~ Serveis Municipals, S.A. 

Numero 
d' accions 

2.000.000 

Percentatge de 
Partlclpació 

100% 

La Societat té carácterd'empresa Unipersonal, i com a.tal, está inscrita en el Registre Mercantil. 

Els principal s contractes i transaccions mantinguts amb el soci únic són els indicats en la Nota 
16.a. 

La prima d'emissió'd'accions ésde lliure disposició. 

b) Reserves . 

Reserva legal 

L'article 214 del Text Refós de la L1ei de Societats Anónimes estableix que. les societats 
destinaran el 10% del b'enefici a la reserva legal fins que arribi , almenys, al 20% del capital social. 
Aquesta reserva, mentre no superi el limit indicat, només es podrá destinar a la compensació de 
pérdues en cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients per a aquesta fi, o a 
augmentar el capital social en la part que excedeixi el 10% del capital ja augmentat, i només será 
disponible per als accionistes en cas de Iiquidaci6 de la Societat. 

11. PASSIUS FINANCERS 

11.1 Categories de passlus financers 

L'análisi per categories deis passius financers ¡;I. 31 de desembre , lIevat de els saldos ámb 
Administracions Públiques els quals es troben inclosos en la Nota 14, és el segOent: . 
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Oebits I partidos a pagar 2009 2008 

Passius financers a lIarg termini: 
- Credits concedits per empreses del Grup (veure 10,000.000 7,750,054 . 
nota 16) 
- Altres passius financers 4.418 4,418 

Passius financers a curt termini: 
- Deutes amb empreses 'del Grup (veure nota 16) 167.022 23.919 
- Creditors comercials 1.666.801 2.375.274 
- Creditors empreses del Grup (veure nota 16)" 63.265 23.688 
- Personal 180.507 192.651 
- Periodificacions 1,249.558 1.182.653 
- Altres passius financers .631,357 5,021 .684 

. Total 13.962.928 16.574.341 

Sent els seus vencimients en quant a saldos del 2008 els segoents: 

Anys 
2009 2010 2011 2012 2013 . posteriors Total 

Categories: 

-Credits concedits per 7.750.054 7.750.054 
. empreses del Grup. 

- Creditors comercials 2.375.274 2.375.274 

- Deutes empreses del grup 47,607 47.607 
vinculades 

- Personal 192.651 192.651 
- Periodificacions 1,182.653 1,182.653 
- Altres passius financers 5.021 .684 4.418 5.026.102 

Total 8.819,869 7.750.054 4.418 16,574.431 
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I respecte als saldos del 20"09 els segoents: 

2010 2011 2012 2013 2014 

Categories: 

-Crédits concedits per 10.000.000 
empreses, del Grup. 

- Creditors comercials 1.666.801 

- Deutes empres'es del grup i 63.265 
vinculades 

- PE1rsonal 180.507 
- Periodificacions 1.249.558 
- Altres 'passius finanpers 798.379 

Total 3.958.510 10.0000.000 

Anys 
posteriors 

4.418 

4.418 

Total 

10.000.000 

1.666.801 

63.265 
, 

180.507 
n49.558 

802.797 

13.962.928 

La exposició deis débits i partides a pagar de la Societat a variacions en els tipus d'interés es deriven 
deis' préstecs concedits per empreses del grup, sent les. dates contractuals en que es revisen els seus 
preus les segoents: 

Fins a sis mesos 
Entre 6 y 12 mesos 
Entre 1 y 5 anys 
Més de 5 anys 

2009 

10.000.000 

2008 

7.750.054 

Els valors comptables i els valors raonables deis deutes a Ilarg termini són coincidents. 

Els passius financers a curt termin i es reflecteixen pel valor nominal, no existint diferéncies 
significatives respecte al valor raonable de les mateixes. 

La Societat no disposa de Ilnies de crédit no disposades. 

11.2 Préstecs concedits pero empreses del grup 

Els présiecs concedits per empreses del grup corresponén als préstecs de I'accionista de la 
Societa!. Barcelona de Serveis Municipals, S.A .. La dat~ de venciment d'aquest préstec és el 30 de 
setembre de 2011 i el tipus d'interés meritat durant I'exercici és del 2,09% (5,42 % I'exercici 
anterior). 

No hi ha garanties associádes a aquest préstec-. 

Les des peses financeres registrades durant I'exercici ascendeixen a 202.858,65 euros (427.483 euros 
I'exercici anterior) . 

11 ~3 Altres passius financers 

El saldo registrat en I'eplgraf d'altres passius financers correspon basicament als deutes de la 
Societat amb prove'idors d'immobilitzatper a I'adquisició de part deis béns indicats en t, Nota 7. 
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11,4 Periodificácions 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 
(Expressada en Euros) 

L'import registrat en aquest epigraf correspon als ingressos rebuts per la venda de passis Tibiclub 
els .quals encara no s'han meritat, tenint en compte que aquests passis perrTleten I'entrada en el 
parc durant un periode d'un any. La Societat reconeix I'ingrés en el compte de pérdues i guanys 
durant el perlode pel qual I'abonat ha satisfe! la quota corresponent. L'import cobrat i no meritat al 
tancament de I'exercici, es troba registraten aquest eplgraf. . 

12.ALTRES PROVISIONS 

Durant el dos últims exercicis, no s'han produrt moviments en I'epigraf d'altres provisions. 

L'analisi del total d'aquestes provisions és el segOen!: 

Corren! 
No corren! 
Saldo To!al 

2009 2008 

103.973 103.973 

103.973 103.973 

·La Societat considera oportú mantenír una provisi6 que estima adeqúada per afer front a altres 
' contingéncies derivad es de riscos de negoci que, eventualmeJ1t, poguessin derivar en passius 
exigibles. 

13. CONTINGENCIES I COMPROMISOS 

a) Passius coniingents 

A 31 de desembre de 2009 i 2008, la Societat té avals davant tereers per import de 6.012 euros en 
concepte de dep6sit en la Direcci6 General de Jocs de la Generalitat. 

b) Actius eontingents 

A 31 de desembre de 2009 i 2008, no existeixen actius contingents. 

e) Compromisos de compravenda 

A la data del balan\(, no existeixen compromisos de compravenda ni d'immobilitzat intangible · ni 
d'immobilitzat material. . 

d) Compromisosper arrendament operatiu (guan ·la soCietat és·arrendatarial 

La Societat llaga espais per a la seva explotaci6 principalment com centres de restauració sota 
eontrattes no cancel·lables d'arrendament operatiu. 

Tots els espais 1I0gats per a la seva explotaeió com centres de restauració s6n lIogats a la seva 
Societat Matriu. 

Aquests contractes s6n a curt term ini, renovables anualmenl. 
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Els pagaments mínims totals futurs pels arrendaments operatius no cancel·lables considerem que són 
els del proxim exercici, entre un minim de 818.993 euros (731.032 euros I'exercici anterior) .i un 
maxim variable en funció de la recaptació. . 

La despesa reconeguda en el compte de Pérdues · i guanys · durant I'exercicicorresponent a 
arrendaments operatius ·ascendeix a 928.530 euros (1.027.702 euros el exercici anterior) 

14. 1M POST SOBREBENEFICIS I SITUACIÓ FISCAL 

a) Informació de caracter fiscal 

La $ocietat té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis deis principals 
impostos que li són aplicables. · . . 

Com a conseqOéncia de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal vigent, podrien 
sorgir passius addicionals com a conseqoéncia d'una inspecCió. En tot cas, els administradors 
consideren que dits passius, cas de produir-se, nO afectaran ·significativament als comptes anuals . 

.La $ocietat distingeix el benefici derivat de les activitats compreses a I'apartat 2 de I'article 25 de la 
Llei 7/1985 de Bases de régim local, ja que d'acord amb el disposat . a I'articlé 34 del Reial Decret Llei 
4/2005 del text de la L1ei dellmpost sobre Societats, Ii és d'aplicació la bonificació del 99%. 

b) Saldos amb Administracions PÚbligués 

A 31 de Desembre els saldos que componen els eplgrafs deutors creditórs d'Administracions 
Públiques, són els segoents: 

2009 2008 

Oeutors Creditors Deutors Credltors 

Hisenda Pública per ¡VA 10.1 95 691.699 
Hisenda Pública per IRPF 11 .523 41 .221 14.443 38.612 
Organismes de la . Seguretat 

84.433 98.586 . Social 
Altres impostos 61.438 

21.718 125.654 706.142 198.636 
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c) . Despesa 'per ¡mpost sobre Societats 

La conciliació entre I'import net d'ingressos i despeses de I'exercici i la base imposable de l'lmpost 
sobre Societats és la seguent: . 

Exerclcl 2009 
Saldo ingressos despeses . de 
I'exercici 

Impost sobre societats 
Diferencies permanents 
Diferencies temporanies: 

amb origen en l' exercici 
amb origen en exercicis anteriors 

Compensaci6 de bases impasables 
negatives 

Base impasable (resultat fiscal) . 

Exercici 2008 
Sardo ingressos i despeses de 
I'exercici 

ImpQst sobre socíetats 
Diferenciespennanents 
Diferencies temporanies: 
amb origen en l' exercici 
.amb origen en exercicls anteriors 

Compensaci6 de bases imposables 
negatives .. 

Base imposable (resultat fiscal) 

"Ingressos i despeses imputats 
Compte de pérdues i guanys direCtament.al patrimoni nel 

Augments Disminucions Augments Disminucions 
1 .. 207.165 

6.618 

21.575 

-1 .235.358 

Ingréssos i despeses imputats 
Compte de pérdues i guanys directament al patrimoni nel . 

Augments Disminucions Augments Disminucions 
192.747 

236 

-192.983 

Total 
1.207.165 

6.618 

21.575 

-1 .235.358 

Total 
192.747 

236 

-192.983 

La Sociedad presenta a I'exercici 2Ó09 uns resultats positius contables de 1.027.165 euros (192.747 
euros a I'exercici anterior) i ha compensat bases negatives de exercicis anteriors per I'import resultant 
una vegada ajustat aquest resultat amb diferéncies temporánies i permanents, quedant una base 
imposable o resultat fiscal zero, i per tant, no ha comptabilitZat cap despesa en concepte d'lmpost 

. sobre beneficis. 

A 31 de desef)1bre no hi ha deduccions pendents d'aplicació. 

Les bases imposables negatives pendents de compensació es reconeixen en la mesura en que és 
probable que laSocietat obtingui guanys fiscals futurs que permetin la seva aplicació. En aquest 
sentit, les pérdues fiscals no activades ascendeixen a 16.357.554 euros (17.592.912 euros a 31 de 
desembre de 2008), els terminis de lesquals són els segOents: . 
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Any Euros Últim any 

1996 885.478 2011 

1997 1.894.720 2012 

1997 2.096.449 2013 

1999 904.625 2014 

2000 1.376.910 2015 

2001 2.606.390 2016 

2002 4.205.428 2017 

2003 1.527.874 2018 

2004 859.680 2019 

TOTAL 16.357.554 

15. INGRESSOS I DES PESES 

a) Import net de la xifra de négocis 

L'.import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats ordinaries de la Societat es distribueix 
geográficament Integrament en la ciutat de Barcelona. 

_L'import net de la xifra de negocis es pot analitzar per ·categories, de la manera seguent: 

Categories 2009 % 2008 "% 

Venda d' entrades 7.761 .043 47% 6.763.380 42% 

Venda de gastronomia 6.611.133 40% 7.615.785 47% 

Venda de records 310.807 2% 331 .485 2% 

Venda de aparcament r funi~ular 1.773.416 11% 1.178.914 7% 

Altres ¡ngressos 231.648 · 1% 235.362 2% 
• 

16.688.047 100% " 16.124.926 100% 

b) In·gressos accessoris i d'altres de qestió corrent 

Els ingressos accessoris corresponen a ingressos per cessió d'espais. 
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c) Consum de mercaderies, matéries primeres i d'altres matéries consumibles 

Els consums de matéries primeres· i d'altres matéries consumibles es desglossa com segueix: 

2.009 2.008 

Compres nacionals 2.093.068 .2.502.571 

Compres intracomunitaries 54.422 53.995 

Importacions 21.718 12.574 

Vanació d'existéncies 6.301 -14.958 

2.175.509 2.554.182 

d) Despeses de personal . 

El desglossament de des peses de personal per conceptes és el següent: 

2.009 2.008 

Sous, salaris i assimllats 3.680.011 3.968.745 

Cotitzacions.a la Seguretat Social 1.138.184 1.226.919 

Altres despeses socials 363.007 341 .950 

Desp"eses de personal 5.181.202· 5.537.614 

El nombre mig d'empleats en .el curs de I'exercici distribu'it p!3r categories és el seguen!: 

2009 2008 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

Flxes: 68 57 125 57 56 . 113 
- Directius 6 4 lO 5 3 8 
-Titulats ,técnics i administratius . 13 9 22 10 9 19 
• Resta d'empleats 49 44 93 42 44 86 

Eventuals 43· 37 80 61 57 118 

Total 111 . 94 205 118 11 3 231 

El numero d'empleats al tancament de I'exercici distribu'it per categories és el seguent: 

2009 2008 
Homes · Dones Total. Homes Dones Total 

Fixes: 67 61 128 49 48 97 
-"Directius 6 4 lO 5 3 8 
-Tiiulats,técnics i administratius 13 8 21 9 9 18 · 
- Resta d'~mpleats 48 49 97 35 36 71 

Eventuals 41 · 37 78 · 39 t7 86 

Total 108 98 206 88 195 183 
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1.6. OPERACIONs AMB PARTs VINCULAD ES 

a) Accionista de la Societat 

Al 31 de desembre de 2009 , el detall del saldo de la Societat amb el seu accionista, Barcelona' de 
Serveis M unicipals, SA és el següent: 

Actlus financers PassJus financers 
Deutors comercials Altres actius financers Deutes Creditors comercials 
Llarg Curt Llarg 'Curt Llarg termini Curt Llarg Curt 

termini tennini termini termini 'termini termini termini 

Barcelona de Serveds 483.618 68.911 10.000.000 . 34.715 Municipals, SA 
. . . 

Total saldos . 483.618 - 68.911 10.000.000 - - 34.715 

A 31 de desembre de 2008 no mantenia cap saldo amb el seu accionista, a excepció del préstec 
indicat a la Nota 11 . 

Les transaccions mantingudes per la Societat amb I'accionista d'aquesta, són les segOents: 

Ingressos 

2009 2008 

Serveis.prestats i Vendes immobilitzat Serveis prestats i Vendes immobilitzat 
altres ingressos material . altres ingressos material 

. 

Barcelona de Serveis 
Municipals, SA 67.887 403.752 200.799 1.189.593 

• Total 67.887 403.752 200.799 1.189.593 

Els irilports corresponents a serveis prestats corresponen principalment a vendes de restauració. 

La venda d'immobilit2at correspon a la venda de la inversió realit2ada. en ·Ia pacificació i 
condicionament deis vials de circulació delGim del Tibidabo aixl com ainstal'lacions de restauració 
de L'Esiació del Nord (a I'exercici 2008 correspon a la inversió realit2ada en centres de restauració 
del Zoo). Les vendes es realít2en a valor net contable segons el que s'indica a la Nota 7. 

Despeses 

2009 2008 -
Serveis, rebuts .1 Serveis rebuts --1 ' Inter~ssos. Interessos 

mentats meritats 
Barcelona de Serveis . 841 .547 202.859 969.698 427.483 Municipals. S.A. 

Total 841 .547 202.859 969.698 42 ;483 
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L'import de serveis rebuis· de Barcelona de Serveis Municipals, S.A Correspon principalment a 
despeses d(illloguer, . . 

Respecte als interessos meritats, a I'exercici 2009 no hi ha hagut capitalització d'interessos (a 
I'exercici 2008 es van capitalitzar 85,205 euros sorgits per el finan((ament de la construcció de una 
muntanya russa,) 

b) Em preses vinculades . 

S'entén com · empreses vinculades les societats dependents tant de I'accionista de la Societat 
(Barcelona de Serveis Municipals, SA) aixi com les societats dependents de I'accionista últim, és a 
dir, l'Ajuntament de Barcelona, ' . 

El desglossament deis saldos pendents amb empresel vinculades és el següent: 

2.009 2.008 
Actlus financers Passius 'financers Actius financers Passius financers 

. Deute.s comercials Creditors Deutes comercials Creditors . . comercials comercials 
Llarg Curt Uarg Curt Llarg Curt Llarg Curt 

termini termini termini termini termini ·termini termini termini 

Institut Bar~lona Esports - 599 - - - 813 - -
Ajuntament de :Barcelona - - - 28.550 - - - 23,688 

Barcelona Regional " - - 167,022 - - - 72,384 

Total - 599 - ·195.572 - 813 - 96.072 . 
- - -

Mentre que les transaccions mantingudes amb empreses vinculades són les següents: 

Ingressos 

2009 2008 

Serveis prestats i Serve;s prestats i 
d'altres inQressos d'altres inQressos ! 

Institut ·Barcelona Esport . 13.975 

Ajuntament de Barcelona 5,174 7.491 

Total 5.174 21.466 
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Els imports corresponents a serveis prestats corresponen principalment a·vendes de restauraci6. 

Despeses 

2009 2008 
Compres 

immobilitzat Serveis Interessos Serveis Interessos 
material . rebuls meritals rebuts meritats 

Ajuntament de Barcelona - 20.400 1.401 20.400 9.843 

Barcelona Regional 220.984 - - - -

Total 220.984 20.400 , .401 20.400 9.843 

e) Administradors i Alta Direcci6 

Els membres del Censell d'Administraci6 no han meritat durant I'exereici 2009 ni durant el 2008 sous, 
dietes o remuneracions de qualsevol tipus, incloent aportaeions a sistemes de pensions. No s'han 
coneedit als membres del Consell d'Administraci6 bestretes ni crédits de cap ti pus. 

La remuneraci6 total del personald' Alta Direcci6, entenent aquesta com la Direcció i el personal de 
direcció que depén de la mateixa .en primera linia jerárquica, ha aseendit a 458.598 euros per a tots 
els coneeptes (439.693 euros a I'exerciei 2008). No s'han concedit ·al personal de Alta Direcci6 
. bestretes ni crédits de cap tipus. . . 

d) Altre intormaci6 reterent al Consell d'Administració 

Els Administradors nomenats en representació i per. delegació de l'Ajuntament de Barcelona i també 
la resta d'administradors, en virtut deis escrits que han remés al Secretari de la Societat, ·no tenen 
participació en el capital en societats per compte . propi o aliena del mateix ti pus d'activitat que 
constitueix I'objecte social de Pare d'Atraccions Tibidabo, S.A. 

Aixl mateix, declaren no ostentar el cárrec de membre del Consell d'Administraci6 de cap empresa del 
mateix tipus d'activitat, análoga o complementária que constitueix I'objecte socialde Pare d'Atraccions 
Tibidabo, S. A.., tal com preveu I'article 127 de la Llei de Societats An6nimes. 

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

Es considera activitat mediambiental qualsevol operaeió el propósit principal de la qual sigui la 
minimització de I'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambien!. 

No existeixen, a data d'avui, contingéneies relacionades amb la proteceió .i·millora del medi ambien!. 
En aquest sentit, els eventuals riscos que es puguin derivar estan adequadament coberts amb les 
pólisses d'asseguran9a de responsabilitat civil que· la Societatté subscrites. 

D'altra banda, la Societat no ha rebut cap subvenció ni ingrés eom a conseqOéncia d'activitats 
relacionades amb el medi ambien!. 

Durant I'exercici la Societat ha incorregut en costos per a·la protecció i millora del medi ambient per 
un impart de 900.888 euros (1.019.397 euros a I'exercici anterior)·que corresponen básicament a: 
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• Les despeses originades per a incre.mentar la freqüéncia i numero d'autobusos del Tibibus 
(servei Playa Catalunya - Tibidabo), el cost del servei de transport des de I'aparcament de Sant 
Genis i el reemborsament alsclients del cost deis. bitllets del Tibibus i del funicular al comprar 
I'entrada al parc d'Atraccions. Aquests costos assumits per la Societat amb I'objectiu de 
potenciar el transport públic davant el privat per a reduir I'impacte mediambiental a I'accés al 
Cim del Tibidabo ascendeixen a 750.474 euros (437.584 euros durant I'exercici 2008) . . 

• Cost corresponent a I.'inversió realitzada a ' les instal·lacions del parc per a millorar la 
biodiversitat deis terrenys gestionats per I'empresa i mantenir 'un entorn natural, per import de 
68.776 euros reflectit en 28.089 euros en despesa i 40.687 en immobilitzat ( 581.813 euros 
durant I'exercici anterior). 

• Cost assumit per la Societat en concepte de projecte i direcció d'obra per a dotar al pare, a 
través del fons estatal de inversions' locals, d'una xarxa d'i1uminació que su posa una reducci6 
del consum .energétic deis equips, un major rendiment i reducció de la contaminaci6 lumínica, 
per import de 76.530 euros, reflectit en I'immobilitzat. 

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No s'ha produ"it, entre la data de tancament de I'exercici i la data de formulació deis presents comptes 
anuals, cap fet posterior, que pogués afectar de fomna significativa a les mateixes. 

19. AL TRE INFORMACIÓ 

Les des peses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant I'exercici 2009 i 2008 per les 
companyies "PricewaterhouseCoopers Auditors, S.L." i "Gabinete Técnico de Auditoria y Consultorla, 
S.A.", s6n repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes autónoms i 
societats que componen el grup municipal. 

No existeixen honoraris rebuts per les esmentades companyies per serveis diferents a l' auditoria, (a 
Fexercici 2008 aquest tipus de honoraris ascendien a 9.500 euros). 

La Societat no té relaci6 amb altres empreses que utilitzin aquestes marques 
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Informe de gestió de I'exercici 2009 

A I'exercici 2009, la societat ha obtingut uns resultats positius de .1.207.165 euros, que 'escau 
.remarcar com a excepcio·nals tant a I'evolució histórica com al context de crisi general. 

. Aquests resultats, tot i que la situació de la conjuntura económica general ha repercutit directament en 
el sector de I'oci, s'han aconseguit amb un nivell de visitants al parc d'atraccions de 617.903 amb un 
ingrés mig de 19,29 euros, el que representa un creixement deis ingressos .al parc·del 14% respecte 
I'any anterior. Aixl mateix, s'ha fet una adequació del nivell de costos, · a fi d'aconseguir el maxim 
rendiment deis recursos destinats a les· actívitats. 

Pel que fa a les activitats dutes a terme per la societat durant el 2009 cal destacar: 

• Consolidadó de la ge>stió basada en I'escolta· activa al client, que ens ha permés recollir amb més. 
detall les aportacions deis nostres clients i incorporar-les a la nostra gestió. Aquest any s'han 
implantat com accions de inillora e171% deis 3:847 suggeriments totals rebuts I'any 2009. 

• Les novetats qUe s'han anat presentant durant tota la temporada ens han permés continuar en la 
linia dinamica de comunicació - amb rodes i notes depremsa- cap al parc excel'lent que tenim 
com a objectiu ser, cosa que afecta positivament el posicionament de Tibidabo en relació als 
nostres clierits. . 

Aquests novetats són: 
Muntanya russa: La Muntanya russa, presentada el desembre del 2008, ha tingut aquest any 
un paper rellevant en la millora de I'oferta del parc, essent una excel'lent res posta a les 
necessitats i suggeriments deis visitants. Durant I'any aquesta atracció ha donat servei a mes 
de 600 .. 000 viatgers. . 
Espectacles i . animació al Parc: Aquest any la societat, dins del seu pla de millora continua, 

va apostar per una renovació deis espectacles i animacions que es poden trabar al parc; Hotel 
Krug·uer, espectacles d'entrada .i cloenda, animació de cues, Teatre del Cami del Cel, 
maquillatge,. treien un concurs :públic que ha permés que es millorin les actuacions aportant 
noves idees, més ajustades a la filosofia del parc . . 
Nova Web del Tibidabo. El mary del 2009 va entrar en funcionament una nova wéb del parc 
d'atracdons, accessible a tothom, que a més de donar una informació mes completa del parc i 
la seva história, facilita la comunicació amb els visitants, i ofereix la possibilitat de compra 
d'entrades a !raves d'lnternet, el que fadlita la planificació i visita al parc. Aquesta liveb també 
permet la renovació deis passis de temporada i el gaudiment per part deis socis d'una zona 
exclusiva. . . 

• Millores en accessibilitat: Continuant amb la campanya iniciada I'any 2007 de potenciació de I'ús 
del transport públic per accedir al Cim del Tibidabo, durant I'any 2009 s'ha fet una forta campanya 
de comunicació a fi de potenciar I'accés al Cim .del Tibidabo.amb transport públic. A més a més 
de les accions iniciades rany anterior, entre. les que cal destacar, el reembossament als clients 
del cost déls bitllets del Ti!Jibús i del Funicular en comprar I'entrada al parc i I'increment de 
freqüéncia del servei Tibibús que fa el recorregut des de la Playa Catalunya fins a la Playa del 
Tibidabo, aquest any s'ha iniciat un nou servei: un transport públic gratuIt, mitjanyant un servei 

. d'autobús, a tots aquells visitants que accedeixen al. Cim des de I'aparcament de Sant Genis, 
situat a la Ronda de dalt ~avant l'Hospital del Vall f-Iebron. Aquest aparcament s'ha posat a 
I'abast deis clients. amb una tarifa red urda i als socis de forma gratuIta 

• S'ha consolidat el Pla Comunicació Interna que ha permés incrementar la comunicació amb tots 
els empleats cosa· que alhora ha facilitat un incrementde la mOjivació i compromls deis 

. treballadors, especialment deis fixes i fixes discontinus. 

• Introducció o desénvolupament de Nous Mercats: 
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Turisme: S'ha potenciat aquest mercat amb accions promocionals per incrementar els 
. visitants i els ingressos tant del Caml del Cel com del parc (les visites de turistes al parc 

respecte l'any2008 s'han incrementat un 30%). 
Educatiu: Durant aquest any, cal destacar la bona acollida i resposta de la activitat didáctica, 
"Ciencia i tecnologia a I'entorn del·Tibidabo" creada per en Lluls Ribas, professor de 
Tecnologia d'ESO i conservador-mecánic delMuseu d'Automats del parc, dirigida a l'Educació 
Primaria, ESO i Cicles Formatius. En total, 32 escoles i més de 1.700 alumnes han fet 
I'activitat. · . 

• L'atracció MiraMiralls del Tibidabo haestat guanyadora d'una de les categories de premis 
d'arquitectura que cada any concedeix el Foment de les Arts i del Disseny (FAD). El jurat 
d'aquesta 51 edició deis premis FAD ha atorgat dos premis, el de la Critica i el del Jurat, dins la 
categoria d'lntervencions Efimeres a la atracció Miramiralls per "destacar la magia, la imaginació i 
el domini de les iI ' lusions optiques al servei d'aquesta atracció concebuda per fer riure i pensar 
als nens". 

• Dins I'apartat de polftica social, durant aquesta temporada s'han celebrant les següents festes : 
• "Estiu sen se Barreres": És una jornada en la ·qual ·Tibidabo obre les portes a totes les 

persones, pero en especial a aquelles que tenen dificultats de mobilitat, pertal de que 
puguin gaudir de les instal·lacions en igualtat d'oportunitats, facilitant-Ios l'Os amb el 
suport de Voluntaris. . 
Durant la jornada la Societat presenta els av",n~os aconseguits en les instal· lacions del 
parc en materia d'accessibilitat i mobilitat. 

• "Cancó de Pau" : Aquesta jornada té éam a objectiu potenciar I'educació· en valors com la 
tolerancia, la solidaritat i el respecte. Per aixo el Parc obre les portes als nens i nenes per 
oferir un ·espai on expressar el seu desig d'un món en pau davant les. problemátiques 
social s actuals relacionad es amb els conflictes bél·lics. . 
El Tibidabo convida a tots els nens,que vinguin acompanyats d'un adult, i també als 
adults. 

• L'AACIC,: L' Associació d'Ajuda als Afecta!s de Cardiopaties·lnfantils de Catalunya 
organitza, amb la col·laboració de Parc d'Atraccions Tibidabo, la Gran Festa en supor! als 
nens i nenes amb problemes de cor al parc del Tibidabo dé Barcelona. L'objectiu de la 
Festa és explicar la situació que pateixen els infants afectats per cardiopaties i les seves 
familiaS qua n es decideix int~rvenir quirOrgicament per reparar la malformació del cor. 

• "Festa Llatina" :La festa lIatinoamericana s'organitza conjuntament amb FEDELATINA (La 
Federación de Entidades L,atinoamericanas de Catalunya) i té per objectiu reunir a les 
persones de les diferents cultures Ilatinoamericanes al Parc amb la voluntat de facilitar la 
seva integració amb la cultura catalana i la seva societat. 

• FANOC: Festa organitzada per l'Associació Catalana de Families Nombroses amb la 
col'¡aboració de PATSA on, totes aquelles persones que acreditin formar part d'una 
familia nombrosa mitjan~ant el carnet corresponent poden adquirir les entrades d'accés al 
parc a un preu més avantatjós. . 

• Con$olidació del passi Tibiclub mantenint un nivel! de 20.534 families I'any 2009, xifra molt similar 
a I'any anterior. No obstant, s'ha incrementat el numero de visites d'aquest sods passant de 
234.332 visites I'any 2008 a 255.102 visites I'any actual, el que representa un increment del 

• 

• 

8.9%. .. 

EFQM (European Foundation Quality Management): El Parc d'Atraccions Tibidabo, SA ha 
continuat amb el desenvolupament de la memoria que es presentara per obtenir el 
reconeixement que·la nnateixa institució atorga en gestió excel·.lent. 

Durant tot I'any 2009, la societat ha portat ha terme un conjunt d'obres, finan~ades pel fons 
estat,!1 d'inversions locals, destinades a millorar tant les instal·lacions eXistenj ' com la creació 
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de neves aree!?, aixl Cem regular la circulació al Cim de la muntanya. Aquestes .obres sen les 
següents: • 

Cendicienament del vial de circumvaHació del cim del Tibidabe a fi de regular la circulació al 
Cim 
Recuperació de I'edifici ubicat a la ceta 495 del Parc d'Atracciens Tibidabe, en s'ha ubicat una 
neva sala pelivalent, el neu teatre de titelles, una neva betiga i una sala de descans amb una 
zena de lactancia. ' . 
Adequaci6 de la terrassa mirader de la ceta 495 del Parc d'Atracciens Tibidabo, creant el neu 
accés al parc i la neva playa, ano"menada "Playa deis semnis". 
Adequaci6 i detació de serveis a la ceta 500 del Parc d'Atracciens Tibidabe, ampliant la zena 
de jecs i creant neus camins dins d'un entern natural. 
Renevació de I'enllumenat general del Parc d'Atracciens Tibidabe, mitjanyant la instal'laci6 
d'unes neves lIums de leds que denat el seu disseny i jec de lIums denen una neva dimensi6 
al parc. 

Referent a les Acciens Medi ambiental pertades a terme durant I'any 2009 al parc d'atracciens, caro 
destacar: 

Durant I'exercici la seqietat ha gastat un tetal 'de 750.474 eures a fi de millerar i potenciar 
I'accés mitj¡myant transpert públic al Cim del Tibidabo. Aquestes mesures; increment de la 
freqUé.ncia i numere de autebusos del Tibibus, servei de transport des de I'aparcament de 
Sant Genis i reembersament als clients del cest deis bitllets del Tibibús i del Funicular en 
cemprar I'entrada al parc, han facilitat un canvi en la tendéncia d'accés al Cim amb transpert 
públic, passant del 50% de visitants que accedien al cim del Tibidabe amb transpert públic 
durant I'exercici 2008 al 56,85% durant I'any 2009. 
També cal destacar J'increment de I'ús del transport públic per partdels socis Tibiclubs, 
passant de 23.000 viatgers, el 2008, a .44.338 viqtgers, el 2009, el que representa un 
increment del 92%. 
Durant I'exercici s'ha pertat a,terme el retorn de les alzines trasplimtades a causa de les .obres ' 
de la Muntanya Russa, que han estat mantingudes en un viver fins. al seu trasplantament. 
També s'ha fet la plantaci6 d'alzines noves i d'altres especies vegetals, dins del prejecte 
d'adequació del Cami del Cel i deis vials del Cim del Tibidabo. 
A fi de manten ir I'entern natural a diverses zones del parc, s'han fet intervencions de 
manteniment a les zenes verdes, al destacar la instal·laci6 de reg eficient per degoteig ¡ amb 
sensors de ' pluja, per optimitzar el consum d'aigua, a la zena de lamuntanya russa i a la 
parceHa ubicada davant de I'aparcament. Aquest sistema de reg aporta una dismiriuci6 del 
15% en el consum d'aigua. El cost perla Societat d'aquestes intervenciens 'es de 68.776 
eures. 
Dins les .obres finanyades pel fensestatal d'inversi.ons l.ocals,· s'ha detat al parc d'una 

mederna xarxa d'enllumenat seguint criteris medi ambientals d'eficiéncia i sostenibilitat. 
Aquest canvi ha supesat una reducció del censum' energétic deis equips en un 60%, un mpjer 
rendiment, un menor cost de manteniment i un allargament de la vida de les lIums. Aquest 
equips redueixen censiderablement la centaminadó lumlnica. 

Durant I'exercici en curs la societat n.o ha portat a terme cap activitat en matéria d'investigaci6 
desehvelupament. 

La Societat no ha efectuat .operaciens amb acciens própies ni té acciens própies en cartera a 31 de 
desembre de 2009. 

La companyia n.o té ceneixement de cap risc a destacar. 

La Societat no posseeix derivats financers al tancament de I'exercici, ni tampecrctingut contractats 
durant I'exercici. . . 
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