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INFORME D'AUDITORIA DE COMPrES ANUAlS 

A I'accionista únic de 
Selectives Metropolitanes, S.A.U. 

Hem auditat els comptes anuals de Selectives Metropolitanes, S.A.U., que comprenen el balane; de 
situació a 31 de desembre de 2007, el compte de perduesl guanys i la memoria corresponents a 
I'exercici anual acabat en aquesta data, la formulació deis quals és responsabilitat deis Administradors 
de la Societat. la nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en 
el seu CdliJuhI,basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generarment 
acceptades que requereixen I'examen, rTlitjanc;ant la realització de proves selectives, de I'evidencia , 
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 presenten, a efectes comparatius, amb 
cadascuna de les partides del balanc;, del compte de perdues i guanys i del quadre de financ;ament, a 
més de les xifres de I'exercici 2007, les corresponents a I'exercici anterior. la nostra opinió es refereix 
exclusivament als comptes anuals de I'exercici 2007. Amb data 2 de mare; de 2007, varem ,emetre el 
nostre informe d'auditoria sobre els comptes anuals de I'exercici 2006, en el qual varem expressar una 
opinió favorable. 

Segons la nostra opinló, els comptes anuals de I'exercici 2007 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de lasituació financera de Selectives Metropolitanes, S.A.U. 
al 31 de desembre de 2007, deis resultats de les seves operacions i deis recursos obtinguts i aplicats 
durant I'exercici anual acabat en aquesta data, i contenen la informació necessaria i suficient per a la 
seva interpretació i comprensió adequada, de conforrnitat amb principis i normes comptables 
generarment acceptats, que guarden uniformitat amb els aplicats I'exercici anterior. 

L'informe de gestió adjunt de !'exercici 2007 conté les explicacions que els Administradors consideren 
oportunes sobre la situació de Selectives Metropolitanes, S.A.U., I'evolució deis seus negocis ¡sobre 
d'altres assumptes i no forma part integran! deis comptes anuals. Hem verificat que la informació 
comptable que conté I'esmentat informe de gestió concorda amb la deis eomptes anuals de !'exercici 
2007. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de I'informe de gestió amb I'abast 
esmentat en aques! mateix paragraf i no inclou la revisió d'informació diferent de I'obtinguda a partir 
deis registres comptables de la Societat. 

Pri ewat houseCoopers Auditores, S.L 

r rossa i Galofré 
uditor de Comptes 

Barcelon , 13 de mare; de 2008 
Pricewa rhouseCoopers Auditores, S.L - R. M. Madrid, full 
87.25(}' folí 75, torno 9.267, llibre 8.054, secció 3' 
Inscrita e el R.oAC. amb el número 50242 - CIF: 8-79 
031290 

Gabinete Tecn ieo 
de Auditoria y Consultoria, S.A. 

Enrie Ribas i Mirangels 
Sod - Auditor de Comptes 

Gabinete Técnico de Auditoña y Consultorfa, S.A. 
R. M. Barcelona, VoIum 10296, Llibre 9349, Foli 42, Seco 2. 
Full 8-27831. Inscrita,en'el R.OAC. amb el número S0687 
lnscñta en "Institut de CensorsJurats de Comptes. CIF A-
58604745 



Memb~:exercent: 
GAB~ TECNICbJ)E 
AUDI'!~"iAV . 
CONSUlTORJA;~A. 
Any 2008 ; '';¡~.' '20;08100643 
IMJ>ORT COL.LÉGIAI.: - 88,00 EUR 

.~ .............. _.'.8.~~,.'. 
Aql.lest informe esta sobjecte a 
la ta;xa aplicable establerta,a la 

Uei 4412002 de 22 de novernore. 
' ... , ...................... ~-.. . 



EMiE 
SElECTIVES METROPOllTANES 

COMPTES ANUALS 

EXERCICI 2007 

Sant Adria de Besos, Mar<; 2008 





ÍNDEX 

1. BALAN(:OS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2007 1 2006 

2. COMPrES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2007 1 2006 

3. MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2007 

4. INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2007 





r~->IIj,;1'!IIIl"IIIIIlI2 

SEMi: 
SElECTIVES METROPOllTANES 

, 
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SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.U. 

BALAN¡;OS DE SITUACIÓ AL :31 DE DESEMBRE DE 2007 1 2006 

. . (en enros) , 
N_ 1007 ZOi6 N_ 1007 '006 

IMMOBn.JTZAT 385.609,49 385.521,44 FONSPROPlS • 3.06S.1l1.ft6 3.164.599.74 
.. 

IMMOBILITZACIONS IMMATEIUALS 5 2.260,34 4Z3,85 CAPITAL SUBSC1UT 1.049.000,00 1.049.000,00 
Aplicacions infonnlrtiques 6.225,27 3.942,54 -- H3.964,93 (-) 3.518,69 RESERVES 2.n5.599.74 76S~ ,A 

""""" "'" 192.476,43 57.466,16 
IMMOBII.JTZACIONS MATERIALS 6 383.027,01 385.m.59 Al1reo re"""" 1,923.123,.31 708.030,83 . 
mstaHadons tecniqucs i maquinaria 744,384,48 670.447,37 

PÍlmUES I GUANYS AItn:s instaHacions, ub1latge i mobiliari 39.088,96 34.196,64 {-)99,"",68 1.350.1oz.75 
Abre ilnmobilittat 21.050,96 19.714.76 
Amort:ittacioos (-) 421.497,39 . (.) 339.261,18 

PROVISIONS PER A RISCOS 1 DESPESES 45 45.000,00 4~""00 
IMMOBItltzAClONS FJNANCERES 4.2 322;14 - Abres provisions 45.000,00 45,000,00 
Fiances constituides a llargtemtini 322,14 -

746.332,131 ACTIU CIRCULANT 4.599.986,54 3.510.419,43 CREDITORS A CURT·TERMlNI 1.175.474,97 

DEUTES AMB EMPRESES DEL CRUP I 
EXISTÉNCIES 43 270.535,92 141.1B0,55 ASSOCIADES A CURT TEltMIN1 " 993.402.14 299.917,331 
Elements i conjunts iricorporables 85.386,92 21.824,71 Deutes amb empreses del grup 993:402,14 299.927,33 
Al1reo 185.149,00 119355,84 

I 

DEUTORS - . 2.284.990,69 1.7%.723,2.0 CREDITORS COMERCIAlS 748.243,42 294.462.5'f 
Clients per vendes i prestacions de serveis 8.:570,57 6.842.43 Dentes per compres o prestadó de serveis 74&.243,42 294.462,59 
Empreses del grup. demores II 2.184351,94- 1.787.530,77 ."""'" 1I6,73 2.350,00 ALTRES DEUTES NO COMERCIALS 133.829,41 151.941.11: 
Administracions Públíques , 91.951,45 . Administracions Pu1>liqnes • 93.093.00 163321.72' 

Remuneracions pendents de pagament 40.736,41 48.620,4l 

INVERSlONS FlNANCERES TEMPORALS 7 1.700.000,00 1.000.000,00 
b:npoSicWns a tennini 1.700.000,00 1.000.000,00 

• 1 
TRESORERlA ,342301,34 629.174.64 

AJUSTAMENTS PER PERJODIFlCACJÓ 15585' 3.33:'04 

TOTALACl1U 4.985.596,03 3.9S5.931,rJ TOTAL PASSIU 4.985.596.03 3.955.931,87 

, 
Les Notes 1 a 13 descrltes en la embrIa formen parí brtegnmt del Bala~ de Situadé al 31 de desembre de 2007. 

~l 
! 
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2)COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS ALSE·A&I __ .. 
ANUALS ACABATS EL 31 DEDESEMBRE DE 2007 1 2006 

I -

~ .... 



. 
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SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.U . 
. 

. 

COMPTES DE PERDUES I<';UANYSCORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2007 1 2006 

(en ~uros) 

DEURE 

APROVISJONAMENTS 
~ dcspesCs extemcs 

DESPESES DI: PERSONAL 
Sous i salaris 
Ciuregues socials 

DOTAOONS PERA AMORT1TZACIONS 

V AlUACIÓ PROVlSIONS DE TRÁFIc 

ALTRESDESPESESD'EXPLOTAOÓ 
Serveis eXteriors 
Tn_ 

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ 

DESPESES FINANCERES 

~--
RESULTATSFlNANCERSPOSITIUS 

BtNEFlCIS DE LES ACTIVITATS 
ORDIN~ 

PC:tdues procedents de l'immobtlitzat immateria1, 
material j cartera de control 
~~ 

RESULTATSEXTRAORDINAlUSPOSmus 

. BENEFlCIS ABANS D'IMPOSTOS _ ..... """-

RESULTATDE L"EXERCICI tBENEFlCfl 

Not" 

1o.t 

, • .2 

5-6 

:W01 

1.218.615,39 
1.218.615,39 

1.404.929,24 
l.lOO.459,30 

304.469,94 

'006 

840..634,47 
840.634,47 

1.304.612,02 
1.018.087,97 

286.524,05 

82.682,45 79.229,16 

8,17 

BAVER 

IMPORT NET DE LA XIFRA 1)E NEGOCIS 
V ... "" 
Prtstacilllli de servcis 

ALTRES INGRESSOS D"EXPLOTAOÓ 
Ingressos ~ i a1tres de gesIi6 com:nt 

10.3 2.560.555,14 
2.555.532.00 

5.023,14 

603.503,40 
603.410,57 

5.092,83 

• 

244,11 
244,ll 

1.345.858,73 PtRDUES D"EXPLOTAClÓ 

ALTRF.S lNTERESSOS ] INGRESSOS 
247.36 A.SSIMILATS 
247,36 Akres iDleressos 

56.003,44 34.834,67 RESULTA'rg FlNANCERS NEGATIUS 

1.380.693,411 PÉRDUES DE LES ACI'IVITATS 
ORDINÁIUES 

Beneficis procedents de "I'i:mmobilitzat immaterial, 
4-.931,06 material i cartera de control 

- 21.864.67 __ 

6.250,14 w RESULTATSEXTRAORDINAlUSNEGATIUS 

- 1..358.827.zo PtRDuEs ABANS D'IMPQSTOS 

2.053,44 8.124,45 

1.35U.102.75 RESULTATDEL·EXERCICllPEJIDUAl 

L6 Notes 13 d~tei en la MemOria formen part mtegrant del Compte de Perdues 1 Guanys de l'exerclcl2007. 

" 

'007 

5.029.327,66 
8.511,72 

5.020.815,94 

76.975,91 
76.975,91 

160.478,82 

4 

"' .. 
4.133.%7,77 

3.328,50 
4.130.639,27 

44.870,01 
44.870,01 

57.647,s5 35.082.03 
57.047,55 35.082,03 

103.675,38 

6.150.14 

97.4lS,24 

898,07 
4.031,46 

2U66,20 

v-
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3) MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2007 

.......................................... _-_ ... 
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Nota 1 - ACTlVITATDEL'EMPRESA 

1.1 - Amb data 29 d'Octubrede 1.992 es crea SELECTIVES METROPOLITANES 
S.A.U. (SEMESA). El 4 de febrer de 1998 va passar a ésser propietat.en la sevi:! 
totalitat de la societat Tractament i Selecció de Residus, S.A., convertint-se 
d'aquesta manera en SocietatAnonima Unipersonal. 

1.2 -La Societat es regeix pels seus Estatuta, per la Uei de Societats Anonimes, per la 
nonnativade Regim Local vigenti d'altres disposicions concordanta. ' 

1.3 - L'objecte social el constitrieix I'aprofitament i selecció de residus solids urbans, 
desenvolupat sota el parilgraf del codi C.NA.E. 90.00. 

lA Per assolir aquesta objectius, SEMESA, amb data -1 de gener de 2005 va 
subscriure un contracte amb el soci únicde la mateixa, la mercantil "Tractament i 
Selecció de Residus, S.A.". En aquest contracte es renovaven les condicions deis 
altres dos subscrita amb dates 10 de febrerde 1.995 i 11 de febrer de 1997, 
referents a l' encarrec de les tasques de selecció deis residus i embalatges a la planta _ 
de reciclatge de Gava - Viladecans. 

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Imatgefidel 

EIs comptes anuals s'han preparat a partir deis regístres comptables de la Societat i 
es presenten d'acoro amb els principis que infonnen el Pla General de 
Comptabilitat, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situaéió 
financera, deIs resultata de lesseves operacions i dels recursos obtinguts i aplicata 
durant l' exercici. La Societat fonnula Comptes Anuals en fonnat Nonnal. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a l' aprovació del seu Accionista Únic, i 
s' estima que seran aprovata sense cap modificació. 

2.2 - Xifres en euros 
, 

Les xifres d' aquesta comptes anuals s' expressen en euros. 
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. 2.3 - Comparacióde la informació 

EIs comptes anuals deis exercicis 2007 i 2006 s'han formulat d'acord amb 
l' estructura establerta pel Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva 
elaboració criteris. uniformes de valoració, agrupació, classificació iunitats. 
monetaries, de manera que la informació presentada és homogerua ¡comparable. 

2.4 - La Societat esta duent a terme un pia de transició per a la seva adaptació a la nova 
normativa comptable, prevista en el RD 1514/2007pel qual es va aprovar el nou 
Pla General de Comptabilitat, que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2008. 
Aquest estudi inelou, entre d' altres aspectes, l' anhlisi de les diferencies de criteris i 

. normes comptables, la determinació de ¡a data del balany d'obertura, la selecció 
deis criteris i normes comptables a aplicar en la transició, i l' avaluació de les 
necessanes modificacions en els procediments i sistemes d'informació. No 
obstant, a la data de formulació deIs presents comptes anuals no es disposa encara 
de suficient informació per concloure sobre els resultats d'aquest anhlisi. 

Nota 3 - DISTRffiUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució de resultat de l' exercici 2007 que formula el Consell 
Administració de la Societat i que haura deaprovar el seu Accionista Únic es la 
segñent: 

Base de repartiment: 
Perdua de l' exercici (-) 99.478,68 

Distribuci6: 
Resultats negatius d' exercicis anteriors (-) 99.478,68 .. 

Nota 4 - NORMES DE V ALORACIÓ 

Les principals normes de valoraci6 utilitzades per la Societat en J' elaboraci6 deIs .. . 
seus Comptes Anuals per a l' exercici 2007, d'acord amb les establertes pel Pla 

. General de Comptabilitat, hán estat les segñents: 



4.1 - Immobilitzacions irnmaterials i materials 

L'irnmobilitzat irnmaterial i materiales troba valorat a1preu d'adquisició deduida 
l' amortització acumulada. 

Les reparacions que no signifiquin una ampliació. de la capacitat productiva o un 
aIlargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades 
directament a1compte de.perdues i guanys. Els costos d'ampliació o millora que 
donen lloc a un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat 
productiva són capitalitzats com a més valor del bé. 

L'amortització de l'irnmobilitzat es calcula.en funció de la vida útil estirnadadels· 
béns a partir del mes següent de la compra, aplicant el metode lineal sobre el cost 
d' adquisició. . 

EIs percentatges anuals aplicats són els següents: . 

• Aplicacions informatiques 
• Maquiniuia 
• InstaHacions técniques 
• Utillatge 
• Elements de transports 
• Mobiliari i equips d' oficina 
.. Equips informatics 
.. Altres instal'lacions 

4.2 - Immobilitzacions financeres i Inversions financeres temporals 

Coeficient 

25 
12 
12 
12 
16 
10 
25 
12 

L't:pígraf d'irnmobilitzacionsfinanceres correspon a dipOsits i fiances que figuren 
registrats per l' importdesemborsat 

Les inversions financeres temporals corresponen a imposicionsamb venciments 
inferiors á un any, registrades pel sen valor nominal. 

4.3 - Existéncies 

Es troben valorades al pren de la mitjanaponderada d'adquisició, cost de 
producció o valor de mercat, si aquest últim és menor. 

La xifra i detall de les mateixes a data 31 de desembre de 2.007, es la següent: 



, 

lO Recanvis 
.. Fílferro 
.. Plastics 
.. Meta1ls 
.. Tetrabrik 

Tipus/Classe d'existencia 

lO . Paper- Cartró 
Total Existencies 

4.4 - Deutors i crerutors 

9 

Import 

85.386,92 
6.720,00 

103.463;00 
51.921,00 . 
20.336,00 

2.709,00 
270.535,92 

Els comptes a cobrar i a pagar es registren, en tot5 el casos, pel seu valor nominal, 
classificant a curttermini els deyenciment inferior adotze mesos. 

4.5 - Provisions pef a riscos i despeses. 

La Societat constitueix provisions per a cobrir determinades contingencies. 

4.6 -. Impost sobre Societats 

La despesa per Impost sobre Societats de l' exercici es calcula en funció del resultat 
economic abans d'impostos, augmentat o disminuit, segons s' escaigui, per les 
diferencies permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base 
imposable de l' esmentat impost, i minorat per les bonificacions i deduccions en la 
quota. 

Uncop calculada la quota, atenent el que disposal'article 34.2 del Real Decret . 
Legislatiu 4/2004, de 5 demary, pel qna1 s'aprova el text refós de la Llei d'Impost 
sobre Societats, la Societat aplica la bonificació del 99% que aquesta nonnativa 
Contempla sobre les activitats compreses a l' apartat 2 de l' article 25 de la Llei 
7/1985 de Bases del regim local .. 

4.7 - Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'enregistren atenent el principi de meritació i el de 
correlació d'ingressosi despeses, independentm¡:nt del moment en que són cobrats 
opagats. 

No obstant a!XO, seguint el principi de prudencia, la Societat únicament 
comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l' exercici, mentre 
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que els riscos i les pernues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan 
aviat com són coneguts. 

4.8 - Medí ambient 

Les despeses derivades de les actuacions empresarialsque tenen per objecte la 
protecció imillora del medí ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses 
de l'exercici en que s'incorren. No obstantaixó, si suposen inversions com a 
conseqüencia d'actuacions per minimitzar l'impacte o la protecció i mili ora del 
medí ambient, es comptabilitzen com a major valor de !'immobilitzat (vegeu Nota 
12.3). 

Nota 5 - IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS 

. Els moviments produils durant l' exercici 2007 han estat els següents: 

Saldo Addlcions 
01. 01. 2007 Dotaciono 

COST ACTIVAT 

• Aplicacions Infonniltiques 3.942,54 2.282,73 
3.942,54 2.282,73 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

• Aplicacions Infonnatiques 3.518,69 446;14 
3.518,69 446,24 

VALORNET 423,85 

Nota 6 - IMMOBILITZACIONS MATERIALS 

Sitldo 
31.12.2007 

6.225;17 
6.225,27 

3.964,93 
3.964,93 

2.260,34 

6.1- Els moviments reflectits pels comptes que integren l'immobilitzat material es 
sintetitzen en elquadre resum que s' acompanya a continuació: 

Saldo Addicions Saldo 
01.01.2007 Dotaclons Baixes 31.12;2007 

COST ACI'1VAT 

• InstaHacions tecniques i maquiniuia 670.447,37 73.937,11 744.384,48 

• Altres instaHacions~ utillatge i mobiliari 34.196,64 4.892,32 39.088,96 

• AlIre jmmobilitzat 19.714,76 1.336,20 21.050,96 
724.358,77 80.165,63 804.524,40 

, 
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. AMORTITZAClÓACUMULADA 

• lnstaHacions tecniques i maquinAria 
• Altres ínstaHacions, utilJatge i mobiliari 
• Altre irnmobilitzat 

VALORNET 

302.799,47 
18.861,12 
17.600,59 

339.261,18 

385.097,59 

78.009,03 
2.892,95 
1.334,23 

82.236,21 

11 

380.808,50· 
21.754,07 
18.934,82 

421.497,39 

383.027,01 

6.2 - Lesaddicions de l' exercici inclouen basicament l' adquisició d'un dipósit degasoil 
i un rotor de l' obridor de bosses. 

6.3 - L'import deIs elements de l'inunobilitzat material totalment amortitzats a 
31.12.2007, és el segiient: 

.. Instal'lacions tecmques i maquinaria 

.. A1tres instaHacions, utillatge i mobilíari 
• Altre inunobilitzat 

98.508,29 
6.548,59 

11.684,00 
116.740,88 

6.4 - Es política de la Societat contractar totes les pólisses d' assegurances que s' estimen 
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als 
elements d'inunobilitzat. . 

Nota 7 - INVERSIONS FINA:NCERES TEMPORALS 

Imposicions a termini recull les formalitzades amb entitats de credit, mitjanc;:ant 
dipósits d' estalvi. 

El tipus d'interes mitja es sitoa en un 4%. 

Nota 8 - FONS PROPIS 

8.1 - EIs moviments enregistrats !'exercici 2007 pels comptes de fons propis, es 
resumeixen tot seguít: 
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Saldo: Aplicació Resultat Suldo 
. 01. 01. 2007 resultat 2006 2007 31.12.07 

CAPITAL SUBSCRIT 1.049.000,00 1.049.000,00 

Reserva legal 57.466,16 135.010;27 192.476,43 
Altres reserves 708.030,83 1215.092,48 1.923.123,31 
RESERVES 765.496,99 1350.102,75 2;115.599,74 

PERDUES 1 GUANYS 1.350.102,75 1.350.102,75 (-) 99.478,68 (-) 99.478,68 

3.164.599,74 . (-)99.478,68 3.065.121,06 

El capital social de la Societat es d'LQ49.000 euros í esta represei:ltat per 10.490 
aécions nominatives de 100 euros cadascuna, totalment subscrites i 
desemborsades, amb limitacions a la seva transmissibilitat. Els sen únic accionista 
és Tractament i Selecció de Residus S.A., per tant la societat es de' caracter 
unipersonal. 

83 - L'article 214 del Text Refós de la Uei.de Societats Anonimes estabJeix qúe les' 
societats destinaran el 10% del benefici de J' exercici a la reserva legal fins que 
aquesta arribi, a1menys, al 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no 
superi el limit indicat, només es podra destinar a la compensació de perdues en el 
cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients per a aquest fi, o a 
augmentar el capital social en la part que excedeixi ell 0% del capital ja 
augmentat, j soIs sera disponible per als accionistes en cas de liquidació de la 
Societat. 

8.4 - Bis contractes subscrits amb l' accionista únic són els que es descriuen a laNota 
1.4. 

Nota 9. - ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 

9.1 - La composició deIs comptes d'AdministracionsPUbliques al 31 de desembrede 
2007 és la següent: 

Saldos Saldos 
Dentora Creditors 

a) Iinpost sobre la Renda de les Persones Físiques: 
• Retencions Iiquidació quart trimestre 2007 63.225,53 

b) Organismes de la Seguretat Social: 
.. Assegurances socials desembre 2007 29.867,47 

" 

1(:"-

) , 



e) Impost sobre el Valor Afegit: 
.. Quota a compensar quart trimestre 2007 

d) Impost sobre Societats exercici 2007 
82.253,72 

9.697,73 
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91.951,45 . 93.093,00 

9.2 - La conciliació del resultat comptabJe amb la base imposable del'Impost sobre 
Societats és la següent: 

• Resultat comptable després d'impostos 
• Diferenciespermanents: 

- Impost sobre Societats 
.. Base imposable negativa 

(-) 99.478,68 

2.053,44 . 
(-) 97.425,24 

. La quota tributana positiva s'ha calculat prenent com a base no honificada. els 
ingressos extraordinaris. 

Les bases imposables negatives pendents decompensació totaJitzen 103.743,54 
euros. 

9.3 - Segons les disposicions legals vigentsles liqnidacions d'impostos no es poden 
considerar definitives fins que no hanestat inspeccionades per les autontats fiscals 
o ha transcorregut el termini de prescrlpció de quatre anys. 

La Societat té pendents d'Ínspecció tots eis exercicis no prescrits pels tributs que Ji 
són d'aplicació. En opinió dels administradors de la Societat no s'espera que es 
meritin passius addicionals als provisionats a 31 de desembre de 2007. 

Nota 10 - INGRESSOS 1 DESPESES 

10.1 - Aprovisionaments 

La composició d' aquest compte per centres de cost és la següent: 

• Triatge 
.. Manteniment 
.. A1tres 

1.125.667,45 
. 74.362,92 

18.585,02 
1.218.615,39 
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10.2 - Despeses de personal 

L' epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys de 
l' exercici 2007 presenta la composició següent: 

• Sous i Salaris 
.. Seguretat Social a c3rrec de l' empresa 
.. Altres despeses socials 

1.1 00.459,30 
282.889,01 

21.580,93 
1.404.929,24 

La plantilla mitjana de la Societat durant l' exercici 2007 ha estat de 41 treballadors 
(18 dones i 23 homes). 

10:3 Altres despeses d'explotacib 

Presenta el següent detall: 

.. Repercussió despeses per TERSA (Nota 11) 
" Arrendaments 

.• Reparacions i conservació 
.. Serveis professionals independents 
.. Transports 
.. AssegUrances 
• Serveis bancaris i similars 
" Publicitat i relacions públiques 
.. SubministrameiJ.ts 
.. Altres serveis 
.. Tributs 

Nota 11 ~ OPERACIONS AME EMPRESES DEL GRUP 

538.906,29 . 
22.555,18 

395.214,66 
339.432,84 . 
194.883,57 

1.612,44 
25,00 

2.340,23 
248.532,64 
812.029,15 

5.023,14 
2.560.555,14· 

Les operaclOns amb Empreses del grup realitzades l'exercici 2007 són les 
següents: 
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IINGRESSOS 
Prestacions Pendentde 

Entitat de serveis cobrament 

TERSA (Explotació) 5.053.168,12 2.131.717,56 
SIRESA 44.623,73 52.634,38 

5.097.791,85 2.184.351,94 

IUESPESES 

Entitat Aprovisionaments Pendentde 
i serveis exteriors pagament 

SIRESA 4.029,28 
TERSA 1.804.015,26 989.372,86 

1.804.015¡26 993.402¡14 

A partir de l' exercici 2007 inclos, TERSA ha pres la decisió de repercutir 
explícitament a la seva filial SEMESA una serie de despeses que en primera 
instancia suporta per compte d'aquesta filial. Aquestes despeses són blisicament 
en . concepte d' ass,essorament legal, fiscal, mercantil, laboral, servei 
d'informatíca, servei d'administració i finances,' despeses d'assegurances i 
arrendament de les oficines de Gava propietaf de TERSA. L'import repercutít 

. per TERSA durant l'exercici 2007 ascendeix a.538.906,29 euros (Nota 10.3). 

No obstant, i a efectes comparatíus, cal considerar que en exercicis anteriors 
aquesta filial facturava a TERSA els costos que aquesta suportava en la prestació 

. deIs diferents serveis,minorats en un percentatge que, en valor absolut, equivalia 
a una repercussió de costos d' estructura de manera implícita. 

Nota 12 - ALJRA INFORMACIÓ 

12.1 - Els membres del Consell d' Administrsció han meritat durant l'exercici un 
import conjunt de 4.800 euros en concepte de dietes d'assistencia. 

, No existeixen bestretes, cremts, o obligacions en materia de pensions ui cap altre 
tipus de garanties assumides per la Societat, per compre deIs membre del Consell 
d'Administrsció. 

I 
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12.2 - Els honoraris de l'auditoria són facturats a I'Ajuntament de Barcelona pera tot el 
grup economic municipal en virtut de l' expedient d' adjudicadó del concurs 
d'auditoria, raó per la qual cosa no s'expliciten en la present memopa. 

12.3 - Ates que tota l'activitat de ¡'empresa va encaminada a la millora del mediambient, 
d'acord amb la Resolució del ICAC del 25 dé mmy de 2002, complimentem el 

.model M36 d'informació comptable amb tots els .actius de l'immobilitzat de 
J'empresa, aixi com tot8 els ingressos i despeses, deduint els ingressos per 
interessos financers, d' arrendament iextraordinaris. 

No es prevenen contingencies,indenmitzacions ni a1tres riscos decaracter 
medioambientals, en les quals pogués incórrer la Societat que siguiri susceptibles 
de provisió. En aquest sentít, els eventnals riscos que poguessin derivar-se estan 
adequadament coberts· amb la polissa d' asseguran9li de responsabilitat dvil que 
la Sodetat té subscrita . 

. 12.4 - Conflictes d'interes d' Administradors 

D'acord amb el que preven l'article 127 ter, 4 del Text refós de la Llei de 
Societats Anónimes, a continuadó s'indiquen els membres del ConseU 
d' Administració de SEMESA que ocupen carrecs o funcions en a1tres societats 
amb activitats anilIogues o complementanes a les que realitza SEMESA: 

PERSONA EMPRESA cARREe ACTMDAD COMPANYiA 

SOLUCIONS INTEGRAlS DElS RESIDUS, S.A.U PRESIDENT 

TRACTAMENTI GERENTE 

RECUPERACIóN DE ENERGlA, SA CONSEllER 

GESTQRA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ 
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SElECClÓ DE RESIDUS SECRETAR! TRACTAMENT RESIDUS. 

Nota 13 ~ QUADRE DE FlNANCAMENT 

. 

APlJCACIONS 2007 2006 oRÍGENS 2007 2006 

Recursos apHcats de les operacions 16.196,23 - R.ecursós generats de les operacions - 1.433361,90 
A~quisicions d'irnrnobilitzat. Baixes d'immobiJitzacions - 9.916,79 

Immaterial 2.282,73 -
. Material 80.165,63 102.838,02 

Financer 322,14 -
99.566,73 102.838,02 - 1.443.278,69 

Augment del capital circulanl - 1.340.440 67 Disminució del capital circulan! 99.56673 -

99.566 73 1.443.278,69 99.56673 1.443.278,69 

V ARIACIONS DEL CAPITAL C1RCIlLANT 

2007 2006 

AUGMENTS D1SM1NUCIONS AUGMENTS . DISMiNUCIONS 

ExiSlencies 129355,37 - 53.417,86 -
Deutors 488.267,49 - 450.486,56 -
Creditors - 1.I29.l42,84 125.624,06 -
Inversions financeres temporals 700.000,00 - 150.000,00 -
Tresorena - 286.273,30 563.689,87 -
Ajustaments-perperiodificació - 1.77345 - 2.77768 

1.317.622,86 1.417.1·89,59 1.343.218,35 2.777,68 

Variació del capital circulant - 99.566,73 1.340.440 67 -



UI 

CONClLIACIÓ DELREsULTAT DE L'EXERCICI 
AMB ELS RECURSOS GENERATS 

2007 20M 

Resulta! de !'exercici segons compte de pen!ues i guanys (-) 99.478,68 l.350.1Ó2,75 
Més: 
Dotacions a les amortitzacions 82.682,45 79.229,16 
Resulta! de I'immobilitzat material - 4.02999 

Recursos generats (anlicats) en les ooeracions . 1-116.796.23 1.433.361.90 

, 
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, 
4) INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2007 
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Evolueió de la Societat 

Alllarg de rany 2007 s'ha produi't un augment d'entrades d'envasos del 22% que implica un 
esfon; considerable de producció i que obliga a la posada en servei, a partir del mes de juny, 
d'una Iliria més en el tom de matí í a partir d'octubre dos toms de matí i tarda en la linia de 
selecció manual. . 

En el quadre següent s'indica el total de les tones entrades, tractades i recuperades i la 
compareció amb les dades de l' any anterior. . 

2006 2007 % 
T. Entrades 23.920 29201 22% 
T. Tractades, 22.839 26.963 18% 
T. Recuperades 1.6.189 19.564 20%· 

Tenint en compte aquesta evolució s'han hagut d'incrementar significativament les tasques de 
rriantenirnent així corri la implantació de les millores necessanes per abordar futurs incrernents 
de producció. 

El percentatge d'aprofitament ha estat del 70,1%, considerat acceptable ja que l'entrada 
d'impropis és important í una de les jfnies de selecció és manual. 

El preu rnig cobrat per tona de material recuperatha disminuít degut a !'aplicacíó de la 
fónnula del conveni d'ECOEMBES. 

En el quart trimestre es va procedir al concurs i la posterior adjudicació d' obra relativa a 
l' optimitzacíó de la plantaautomatica de seleccíó d' envasos. 

Les modificacíons efectuades al' any 2007 han estat les següents: 

Instal·lació d'un nou compressor per a serveis auxiliara 
Muntatge de dues cabines per a fihn i volmninosos 
Vestuaris nous per a personal subcontractat 
Nou dipbsit de gasoil 
Compra deplatafonna articulada per a treballs en alyada 
Rernodelació deIs vestuaris i menjador del personal i instal·lació d'aire condicionat 
Construcció d'un nou tancat exterior a la zona d'oficines 
Pavimentació de la zona d' entrada fins a bilscula· 
CoHocació de reixeta en canal d'aigües pluvial s ¡en entradesde les naus de producció 

; 
e 

i. 



Canvis importánts en la maquinirria de selecció: 

Canvi del rotor d'obre-boses 
Canvi de bieles de la la etapa del separador balístic 
Reforma del procés de control de qualitat en el HDPE color 
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Durant l' any 2007 es van iniciar les gestionsper á la integració de les operacions de producció 
de la Plantá de Voluminosos de SIRESA en l'estructul:a de SEMESA, fent-se carrec aquesta' 
societat, a partir del 2008, de totes les feines de ptoducció industrial que es desenvolupen a . 
'Gava. 

S'hacontinuat en la millora exterior de les instal'lacions per al perfeccionament de la imatge 
exterior de la Planta. 

No s'ha produit cap fet posterior significatiu des de la data de finalització de l'exercici 2007 
fins a la data de formulació deIs Comptes Anuals. 

La societat no té accions propies i durant l' exercici 2007 no ha desenvolupat cap projecte de 
1+D. 


