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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Als Accionistes de Serveis Funeraris de Barcelona, SA 

Hem auditat els comptes anuals de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. que comprenen el 
balang de situació a 31 de desembre de 2009, el compte de pérdues i guanys, I'estat de canvis 
en el patrimoni net, I'estat de fluxos d'efectiu i la memória deis comptes anuals corresponents a 
I'exercici anual finalitzat 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 conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les 
normes d'auditoria generalment acceptades, que requereixen I'examen, mitjangant la realització 
de proves 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 partides del balang de situació, del compte de pérdues i 
guanys, de I'estat 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 
nostra opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de I'exercici 2009. Amb data 12 de 
marg 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 comptes anuals de I'exercici 2009 adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Serveis Funeraris 
de Barcelona, 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 oportunes 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 informació 
comptable que conté I'esmentat 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 partir deis registres comptables de la Societat. ~ 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Gabinet~ 

Miquel Alfocea i Martí 
Soci - Auditor de Comptes 

18 de marg de 2010 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L - R M. Madrid, fu!! 87_250-
1, folí 75, tomo 9.267, !libre 8.054, secció 33 

Inscrita en el ROAC. amb el número S0242 - CIF: 8-79 031290 

de ~).I611'a y ~ 

Jorge~ 
Soci - Auditor 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA 
R M. Barcelona, Vo!um 10296, Uibre 9349, Foli 42, Seco 2. FuI! S-
27831. Inscrita en el ROAC. amb el número S0687 Inscrita en 
I'lnstitut de Censors Jurats de Comptes. CIF A-58604745 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Comptes anuals i informe de gestió de 
I'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2009 

M 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 
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Ser\lei!; Funeraris 
de Barcelona 

ÍNDEX DELS COMPTES ANUALS 1 DE L'INFORME DE GESTIÓ DE SERVEIS 
FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

A) 
B) 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

s 

Balan~os 

Comptes de perdues i guanys 
Estats d'ingressos i despeses reconeguts 
Estats totals de canvis en el patrimoni net 
Estats de fluxos d'efectiu 
Memoria deis comptes anuals 
Activitat de I'empresa 
Bases de presentació 
Proposta de distribució de resultats 
Normes de registre i valoració 
4.1 Immobilitzat intangible 
4.2 Immobilitzat material 
4.3 Arrendaments 
4.4 Actius financers 
4.5 Existencies 
4.6 Fons propis 
4.7 Passius financers 
4.8 Impost sobre beneficis 
4.9 Subvencions, donacions i Ilegats 
4.10 Ingressos i despeses 
4.11 Provisions i contingencies 
4.12 Medi ambient 
4.13 Prestacions als empleats 
4.14 Transaccions entre parts vinculades 
Gestió del risc financer 
5.1. Factors de risc financer 
5.2 Estimació del valor raonable 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Actius financers 
Existencies 
Fons propis 
Subvencions de capital 
Passius financers 
Contingencies i compromisos 
Obligacions per prestacions a lIarg termini al personal 
Impost sobre beneficis i situació fiscal 
Ingressos i despeses 
Operacions amb parts vinculades 
Informació sobre medi ambient 
Fets posteriors al tancament 
Altra informació 

Informe de gestió 

_Pagi,!a_ 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

11 
12 
13 
13 
14 
16 
17 
19 
20 
20 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
25 
26 
26 
26 
27 
28 
31 
35 
35 
37 
37 
39 
41 
43 
47 
50 
57 
58 
58 

59 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Balan<;os el 31 de desembre de 2009 í 2008 

(expressats en euros) 

ACTIU 
ACTIU NO CORRENT 
lmmobilitzat intangible 
Concessions 
Patents, Ilicencies/ marques i similars 
Aplicacions informatiques 
Altre immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
T errenys i construccions 
¡nstal'lacions tecniques i altre immobilitzat material 
¡mmobilitzat en curs i avan<;aments 
Inversions en empreses del grup i associades a 1ft 

¡nstruments de patrimoni 
Inversions financeres a lIarg termini 

¡nstruments de patrimoni 
Altres actius financers 

Actius per impost diferit 
TOTAL ACTIU NO CORRENT 
ACTIU CORRENT 
Existencies 
Primeres materies i altres aprovisionaments 
Productes en curs 
Productes acabats 
Avan<;aments a provei'dors 
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 
Clients per vendes i prestacions de serveis 
Clients empreses del grup i associades 
Deutors diversos 
Personal 
Altres credits amb les administracions públiques 
Inversions financeres a curt termini 

Valors representatius de deute 
Altres actius financers 

Efectiu i altres actius Iíquids equivalents 
Tresoreria 

TOTAL ACTIU CORRENT 
TOTAL ACTIU 

Notes 

6 

7 

8 

8 

15 

9 

8 
8/17 

8 
8 
15 
8 

2009 

4.426.859,73 
3.433.917,04 

29.752,83 
808.631,83 
154.558,03 

36.571.189,53 
29.309.961,67 

5.531.221,40 
1.730.006,46 
282.799,78 

282.799,78 
36.663,47 

30.050,61 
6.612,86 

1.391.117,92 
42.708.630,43 

903.137,23 
428.776,74 
210.720,41 
231.703,10 
31.936,98 

3.017.244,08 
1.545.161,53 

528.168,07 
133.436,66 

9.384,02 
801.093,80 
1.174,78 

0,00 
1.174,78 

1.604.812,72 
1.604.812,72 

5.526.368,81 
48.234.999,24 

Serveis Funerarís 
de Barcelona 

2008 

4.073.960,27 
3.522.407,25 

28.336,42 
76.314,95 

446.901,65 
30.215.898,43 

20.314.198,24 
4.586.235,56 
5.315.464,63 
282.799,78 

282.799,78 
36.224,65 

30.050,61 
6.174,04 

1.892.886,24 
36.501.769,37 

2.141.384,76 
1.259.155,13 

519.436,51 
362.793,12 

0,00 
1.800.456,43 

1.038.978,63 
191.424,90 
307.500,08 
123.752,51 
138.800,31 
27.207,15 

17.484,48 
9.722,67 

3.961.093,47 
3.961.093,47 

7.930.141,81 
44.431.911,18 

Les notes 1 a 20 descrites a la memoria adjunta formen part integrant del balant; el 31 de desembre 
de 2009. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Balan~os el 31 de desembre de 2009 i 2008 

(expressats en euros) 

PATRIMONI NET 1 PASSlU Notes 2009 
PATRIMONI NET 
Fons propis 10 28.701.228,03 
Capital 7.814.300,00 
Capital escripturat 7.814.300,00 
Prima d'emissió 2.565.384,00 
Reserves 11.280.987,98 
Legal i estatutaries 3.701.343,97 
Altres reserves 7.579.644,01 
Resultat de I'exercici 9.340.556,05 
Dividend a compte -2.300.000,00 \JL' Subvencions, donacions i lIegats rebuts 11 11.825,80 

TOTAL PATRIMONI NET 28.713.053,83 

PASSlU NO CORRENT 
Provisions a lIarg termini 14 607.591,23 
Obligacions per prestacions a lIarg termini al personal 607.591,23 

Passius per impost diferit 15 1.844.758,50 
TOTAL PASSlU NO CORRENT 2.452.349,73 

PASSlU CORRENT 
Provisions a curt termini 2.652,28 
Deutes a curt termini 12 4.102.590,82 
Deutes amb entitats de credit 2.311.876,12 
Creditors per arrendament financer 439,62 
Altres passius financers 1. 790.275,08 
Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 12/17 6.426.034,09 
Creditors comercials i altres comptes que cal pagar 12 6.522.617,41 
Prove'idors 1.989.408,18 
Proveidors, empreses del grup i associades 1.843.633,92 

Creditors diversos 1.248.043,00 

Personal, remuneracions pendents de pagament 964.396,82 

Passius per impost corrent 15 127.566,98 
Altres deutes amb les administracions públiques 15 349.568,51 

Periodificacions a curt termini 15.701,08 
TOTAL PASSlU CORRENT 17.069.595,68 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSlU 48.234.999,24 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

2008 

29.631.369,71 
7.814.300,00 

7.814.300,00 
2.565.384,00 

10.167.277,16 
3.701.343,97 
6.465.933,19 

11.384.408,55 
-2.300.000,00 

11.825,80 
29.643.195,51 

552.318,34 
552.318,34 
84.585,40 

636.903,74 

2.652,28 
1.235.959,98 

0,00 
113.022,62 

1.122.937,36 
4.999.444,07 
7.913.755,60 

4.553.946,41 
173.033,60 

3.272,82 
1.311.622,67 
1.537.690,01 

334.190,09 

0,00 
14.151.811,93 

44.431.911,18 

Les notes 1 a 20 descrites a la memoria formen part integrant del balanc; el 31 de desembre de 
2009. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA Serveis FUl1en'll'is 
de Rarr.elona 

Comptes de perdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats 
el 31 de desembre de 2009 i 2008 

(expressats en euros) 

COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 
OPERACIONS CONTINUADES 
Import net del volum de negoci 
Prestacions de serveis 
Variació d'existimcies de productes acabats i en curs de 
fabricació 
Aprovisionaments 
Consum de mercaderies 
Consum de primeres materies i altres materies consumibles 
Treballs realitzats per altres empreses 
Deteriorament de mercaderies, primeres materies i altres 

aprovisionaments 
Altres ingressos d'explotació 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
Despeses de personal 
Sous, salaris i assimilats 
Cilrregues socials 
Altres despeses d'explotació 
Serveis exteriors 
Tributs 
Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 

comercials 
Altres despeses de gestió corrent 
Amortització de I'immobilitzat 
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i 

altres 
Deteriorament i resultat per alienacions de 

I'immobilitzat 
Deterioraments i perdues 
Resultats per alienacions i altres 

Altres resultats 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

lngressos financers 
De participacions en instruments de patrimoni 
En empreses del grup i associades 
De valors negociables i altres instruments financers 
De tercers 
Despeses financeres 
Per deutes amb empreses del grup i associades 
Per deutes amb tercers 
Diferencies de canvi 
Deteriorament i resultat per alienadons d'instruments 

financers 
Resultats per alienacions i altres 
RESULTAT FINANCER 
RESULTAT A8ANS D'IMPOSTOS 
Impostos sobre beneficis 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 

CONTINUADES 
RESULTAT DE l'EXERCICI 

Notes 

16.a 

16.b 

16_b 
16_b 
16.b 

9/16.b 

16.a 
16.C 

8.4 

6/7 

6/7 
7 

8.2 

17 

15 

2.009 

45.806.368L59 
45.806.368,59 

-1.325.087,38 

-12.087.955L90 
-1.233.132,76 
-1.515.519,72 
-9.311.966,41 

-27.337,01 

2.433.419L80 
2.433.419,80 

-11.550.071,11 
-8.116.131,75 
-3.433.939,36 

-8.120.631L16 
-8.011.276,84 

-211.745,37 
146.316,08 

-43.925,03 
-1.557.027,89 

0,00 

-144.486,18 

-164.229,22 
19.743,04 

-181.282L31 
13.273.246L46 

67.795L93 
48.185,95 
48.185,95 
19.609,98 
19.609,98 

-215.693L59 
-210.043,93 

-5.649,66 
-151L64 

0,00 

0,00 
-148.049L30 

13.125.197,16 
-3.784.641,11 

9.340.556,05 

9.340.556,05 

2.008 

46.634.706L66 
46.634.706,66 
-161.349,93 

-14.052.315L72 
-770.348,38 

-2.357.324,55 
-10.924.642,79 

0,00 

2.437.453L22 
2.437.453,22 

-11.160.057,66 
-7.890.475,39 
-3.269.582,27 

-6.013.202L91 
-5.623.571,89 

-204.597,96 
-125.861,59 

-59.171,47 
-1.504.001,23 

16.894,00 

37.695,22 

-8.835,03 
46.530,25 

OLOO 
16.235.821L65 

161.562L41 
34.171,95 
34.171,95 

127.390,46 
127.390,46 

-32.510L 24 
0,00 

-32.510,24 
-317L04 

-134.933,82 

-134.933,82 
-6.198L69 

16.229.622,96 
-4.845.214,41 

11.384.408,55 

11.384.408,55 

les notes 1 a 20 descrites a la memoria formen part integrant del compte de perdues i guanys el 31 
de desembre de 2009. 
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Sancho d' Avila, 2/08018 Barcelona 
TeL 934 841700 I Fax 934 841709 
slbsa.es 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA Serveis Funeraris 
de Barcelona 

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

(expressats en euros) 

A) ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

Resultat del compte de perdues i guanys 

INGRESSOS 1 DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL 
PATRIMONI NET 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 
Per guanys i perdues actuarials i altres ajustos 
Efecte impositiu deis ajustos anteriors 

Total ingressos i despeses imputats directament en 
el patrimoni net 
TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 

, Efecte impositiu \si Total transferencies al compte de perdues i guanys 

TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

Notes 

11 
14 

2009 
9.340.556,05 

0,00 
-47.073,90 
14.122,17 

-32.951,73 

0,00 
0,00 
0,00 

9.307.604,32 

2008 
11.384.408,55 

33.788,00 
72.391,85 

-31.853,96 

74.325,90 

-16.894,00 
5.068,20 

-11.825,80 

11.446.908,65 

Les notes 1 a 20 descrites a la memoria formen part integrant de I'estat d'ingressos i des peses el 31 
de desembre de 2009. 
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SERVEIS FUNERARIS DE~CELONA, SA 

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exerc~uals acabats el 31 de desembre de 2009 i 2008 ~g~ 

SALDO INICIAL DE l'EXERCICI 2008 

Total ingressos i despeses reconeguts 
Distribució de dividends 
Altres variacions del patrimoni net 

SALDO fINAL DE l'EXERCICI 2008 1 
INICIAL DE l'EXERCICI 2009 

Total ingressos i despeses reconeguts 
Distribució de dividends 
Altres variacions del patrimoni net 

SALDO fINAL DE l'EXERCICI 2009 

Capital 
eseripturat 

Prima 
d'emissió 

(expressats en euros) 

Reserves Resultats 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
I'exercici 

Dividend a 
eompte 

Subvencions, 
donacions i 

lIegats rebuts 

~ ~ 

~Bg 
cr o 

~~~ 
~~ 
co.> 
c ~) 

;;0 
~s 
Wm 
Wm 
°0 00 
.;-. w ;::0 
'''''' 

TOTAL 

7.814.300,00 2.565.384,00 8.958.757,08 0,00 11.518.457,76 (2.300.000,00) 0,00 28.556.898,84 

0,00 0,00 56.674,30 0,00 11.384.408,55 0,00 11.825,80 11.452.908,65 
0,00 0,00 0,00 (8.066.611,98) 0,00 (2.300.000,00) 0,00 (10.366.611,98) 
0,00 0,00 1.151.845,78 8.066.611,98 (11.518.457,76) 2.300.000,00 0,00 0,00 

7.814.300,00 2.565.384,00 10.167.277,16 0,00 11.384.408,55 (2.300.000,00) 11.825,80 29.643.195,51 

0,00 0,00 (32.951,73) 0,00 9.340.556,05 0,00 0,00 9.307.604,32 
0,00 0,00 0,00 (7.937.746,00) 0,00 (2.300.000,00) 0,00 (10.237.746,00) 
0,00 O,OiL !)46.662,55 _ 7.937.746,00 (11.384.408,55) 2.300.000,00 0,00 0,00 

7.814.300,00 2.565.384,00 11.280.987,98 0,00 9.340.556,05 (2.300.000,00) 11.825,80 28.713.053,83 

les notes 1 a 20 deserites a la memoria formen part integrant de ¡'estat total de eanvis en el patrimoni net el 31 de desembre de 2009. 
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Sancho d'Avila, 2 / 08018 Barcelona 
Te!. 934 841 700 ¡ Fax 934 841 709 
sfbsa.es 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Estat de fluxos d'efectiu corresponent a I'exercici anual acabat Serveis Funeraris 
el 31 de desembre de 2009 i 2008 de Barcelona 

(expressat en euros) 

, Notes 2009 2008 
}LUXOS D'EFECTIU_DE ~ESACTI"I!A!S~'EXPLOTACIÓ----'--- ....... - .-.... -------------

Resultatde.I'.exerddabans d'impostos . 13.125.197,16 16.229.622,96 
Ajust()s del resultat ,. , ... .. . uu______ _____ 1.887.685;73., - . 1.355.384,2'7-

-AJ11ortitzaciód-eri;nmo¡'¡~tza¡(:¡:) • 6/7 ·1557.027,89 ' 1504,001;23-' 
Correecions valoratives per det"r¡orament (+(-) . ··6/7-' --i64:229;22 . ., 8.83-5;61:1 
VarlaciÓdeprovisions (+/-) -.. - ·14 ·,38:274,00 0,00 
Imputaeió de subveneions (-) 11 O (16.894,06Y-· 
Resultats per baixes i alienaeions de I'immobilitz¡;¡-(+/T 7 (19:743,64j-- 46.530,25 
Ingressos finaneers (-) (67.795,93) ___ uu(161562,41), 
Despeses finaneeres (+) 215.693,59 : 32.510,24 
Altr""ingressosidesp"sesU+ )-----~-----~::--=6;OO_~ 3s:ü2s;60 
Canvisen el,capitalcorrent 749.077,07 1.927.338,46 
Exisiefléies(+/) .. u .. -----~~_ .. 9_1.238.247,53... . _161349,93 
Deutors i altres comptes per eobrar(±!j (1.216}1l7,6~L ________ 263.261,79 
Altres aetius eorrents (+/-) . 26.032,37 91391,59 
,Creditors i altrescompteS.J)eCjJagar (+/-) ------- 18.984,84 • 1.181023,09-· 
Altrespassius<:orrenisC-i-/-) -§.~~038}1()·. ., 333.i2:S,67-, 
A1tres aetius i passius no eorrentsi±L::L_________ . _______ (438,82) (103.113,612..: 
Altres f1uxos d'efectiu de les activitatsd'explotació . (3.096.673,21) (4.731.763,71) 

_ Pagaments per interessos (-) _______ ~_~:: - .- -... ~. (215.693,59) • (32.510,24). 
Cobraments de dividends (+) 48.185,9.5_ , 34,171,95 , 
Cobraments d'interessos (+) ... __ _ ____ 19,15°2,_98_. l27,390,46 

.C:obral11ents(pagamentsJ..per impost sobre beneficis (+/-) . (2,971756,10). _ __ ..(4.830.980,86) 
~ Altres p¡¡gaments(eobraments)C +/-) ... . 22,980,55. (29"835,02) 

\j;~u;;~;':;::~~:I:::~~V:::::~:::::'::VERSIO 12.66,S..286,751~780~~ 
~.a9a.~~!1~~~ inversions (~) (8.~~9.zz.1,26) (5.800.349,35) 
Immobilitzat in,t"a,.,n"'g"'ib"'le"--__ _ 6 (514.755,77) (165,3.50,43) • 
Immobilitzat material _ ______ -'7 ___ J7.9:l~'O'15.L49). (5.634,998,92) 

Cobraments pero de~i_n.Y.~_~~i9.~.~J±1 
Immobilitzat material 

__ o ._. ____ ._ " 

Fluxoscj'"fectiu de les activ.itatsd'il1\1e!si6 {6+7J_ 
FLUXºS D'EFECTIU DE LES ACTI"lTATS OEFINAN<;AMENT 
Cobraments i pa9~_f!1_~'!~:s:_.P~.rJ!"!struments de patrimo~j 

_ Subveneions, donaeions illegatsrebuts,-(,-+,,),--_~_~_ 
Cobraments i pagarnents per instruments de passiu 
financer 

. __ ~mi~~l§ .. _"" , ....... _.. .._ .. __ ... . 

. ______ [)eutes ambentitats de eredit {+1 

._ .Qeutesambempreses del grupia_ssociades (+) 
Devotució i amortització de 

=::'-De;,i"sambentitats de eredit (:2. 
Pagaments per dividends i remuneracions d'altres 

.J~.~~~~.I!!,~.~_ts de patrimoni._ .. 
Dividends (-) 
Fluxos d'efectiu de lesactivitats de finan~ament 
AUGMENT/DISMINUcióNET DE L'EFECTIU () 

~UI"-AL~NT$ 
; Efec~!.!:!._Q,,~9.~.~xalents al comen<;a~~E"l_t..cI~.Lexercici 

Ef~.c.tl~ o eguivaJent§_91.f,i!1,C3J..ge I'exercici 

40.066,62.. 48.269,25 
7 40.066.,§2 ' 48.269,25, 

(8.409.704,6<l)n' . (5.752.0¡¡1Z~L 

_0 _____ 33.7¡¡8,00 ' 
11 O 33.788,00 . 

3.625.883,14 3.414.530.52 

3}}8.466,14L 3.414.530,52 
2311.876,12 ... ___ 0,00,. 
1.426.590,02 3,414.530-,!)2 

_(1l2.583,00) 0,0o __ 
(112.583,00) 0,00 . 

"" •••••• __ o • ~""' •••••• 

(10.237.746,00) (10.366.612,00) 

{10..237,746,00) __ .. _il0.366.612,00) 
-'--__ ... (,6.611.,862,116)..: (6.918.293,~8). 

(2.356.280,75) , 2,110.207,29 

-,-_-,3",.9".:'6,"1.093,47' 
1.60'\.s}2,72 • 

1.850.886,18 j 
3.961. 093,47..' 

Les notes 1 a 20 descrites a la memoria formen part integrant de I'estat de fluxos d'efectiu el 31 de 
desembre de 2009. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

1. ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

Se!'veis Funeraris 
de Ba.c"lona 

La Societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA (d'ara endavant SFB, SA, o la Societat) és una 
Societat anonima constituida el 25 de febrer de 1997, per temps indefinit, per 
l'Excel'lentíssim Ajuntament de Barcelona. 

El seu domicili social se situa al carrer de Sancho de Ávila 2, 08018 de Barcelona. 

D'acord amb els seus Estatuts, aprovats en els consells plenaris de l'Ajuntament de dates 20 
de desembre de 1996 i 7 de febrer de 1997, els serveis que són competencia de la Societat 
els prestava fins a la seva dissolució l'Institut Municipal deis Serveis Funeraris, organisme 
autonom de caracter administratiu que depenia de l'Ajuntament. Aquests Estatuts definien 
com a objecte social de la Societat: 

\ O, -La gestió, el desenvolupament i I'explotació deis serveis funeraris. 

\) - La gestió, el desenvolupament i I'explotació deis serveis de cremació i cementiris. 

En el moment de la dissolució de l'Institut Municipal deis Serveis Funeraris, tots els seus 
béns, els drets i les obligacions van passar a ser titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, 
d'acord amb el que estableix I'article 45 deis seus Estatuts. 

La Societat es va constituir amb caracter unipersonal era participada inicialment per 
l'Ajuntament de Barcelona en la seva totalitat. 

El consell plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, en la sessió del 24 d'octubre de 
1997, la celebració d'un concurs públic per a la venda del 49% del capital social de la 
Societat. L'esmentat concurs va ser adjudicat el 27 de mar~ de 1998 a Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SL. 

Amb data 5 de maig de 1998, l'Excm. Ajuntament de Barcelona i Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SL, van subscriure un contracte privat de compravenda d'accions, pel qual 
l'Excm. Ajuntament de Barcelona va vendre a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, 245 
accions representatives del 49% del capital social de Serveis Funeraris de Barcelona, SAo 

D'acord amb aquesta venda d'accions, Serveis Funeraris de Barcelona, SA, es va transformar 
en Societat d'economia mixta i va prestar els seus serveis des d'aquell moment mitjan~ant 
gestió indirecta. 

A la mateixa data de la venda d'accions, es va subscriure un conveni regulador per part de 
l'Ajuntament de Barcelona, Serveis Funeraris de Barcelona, SA, i Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SL, deis termes i les condicions de la gestió, el desenvolupament i I'explotació 
deis serveis de cremació i cementiris. 

El dia 30 d'agost de 2006 es produeix una escissió parcial per branca d'activitat de la 
Societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA, amb data d'efecte 1 de gener de 2006. En 
concret, I'activitat consistent en la gestió, el desenvolupament i I'explotació deis serveis de 
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Santl'o de Av;la, 2 .. 08018 l,arcelorlH 
Tel. 93 48·1 1'i OO· Fax 93 300 40 Wi 

" -¡¡ilseuos 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

cremació i cementiris s'escindeix i es crea la Societat Cementiris de Barcelona, SAo 

Cementiris de Barcelona, SA, es constitueix, per tant, com una unitat economica independent 
i adquireix en bloc i per successió universal el patrimoni pertanyent a aquesta branca 
d'activitat originalment explotada per Serveis Funeraris de Barcelona, SAo 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment, en la 
sessió de 24 de mar<; de 2006, I'escissió parcial de la Societat Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA, mitjan<;ant I'aportació de la unitat economica que consistia en la prestació del 
servei públic municipal de cremació i de cementiris a una Societat anonima de nova creació. 

En el Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona celebrat el 26 de maig de 
2006, es va aprovar definitivament I'escissió parcial de la Societat Serveis Funeraris de 
Barcelona, SAo Així mateix, es va aprovar el conveni regulador deis termes i les condicions de 
la gestió del servei de cremació i de cementiris. Aquest té una durada fins a I'any 2048, i una 
vegada expirat aquest termini, revertiran automaticament en un estat adequat de 
funcionament a l'Ajuntament de Barcelona tots els béns, I'actiu i les instal'lacions de la 
Societat que tenen per finalitat la prestació del servei de crema ció i cementiris objecte r ~:quest conveni, amb exclusió expressa deis passius. Aquesta reversió es realitzara sense \Jl€ es produeixi cap tipus d'indemnització per part de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament manté sobre els serveis de cremació i cementiris la titularitat i les potestats de 
direcció i de control que deriven de I'ordenació legal d'aquests serveis i del Reglament 
d'obres, activitats i serveis de I'ens local per preservar-ne el funcionament correcte. 
Addicionalment, en virtut d'aquest conveni regulador, la Societat té el dret de percebre la 
remuneració corresponent al servei de cremació i cementiri mitjan<;ant les tarifes de les taxes 
o deis preus públics aprovats pel pie de l'Ajuntament i a utilitzar els béns de domini públic 
afectes a la prestació. 

La Societat, en els termes previstos a I'article 42 del Codi de comer<;, pertany al grup 
consolidat encap<;alat per la mercantil Barcelona de Serveis Municipals, SA, amb domicili a la 
Gran Via de Caries III, 85 bis, 08028 Barcelona, que diposita els seus comptes anuals 
consolidats, pendents de formulació, en el Registre Mercantil de Barcelona. Barcelona de 
Serveis Municipals, SA, té el 51% de les accions de la Societat. La dominant última de la 
Societat és l'Ajuntament de Barcelona, amb domicili al municipi de Barcelona. 

Alhora pertany al grup consolidat encap<;alat per la Societat Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SL, amb domicili a I'avinguda de San Juan Bosco, 58, de Saragossa, i aquesta 
es consolida pel procediment de posada en equivalencia, en els termes que preveu la 
normativa comptable vigent en materia de consolidació, que diposita els comptes anuals 
consolidats, pendents de formulació, en el Registre Mercantil de Saragossa. La dominant 
última d'aquesta Societat és Mémora Serveis Funeraris, SL. 

Tot i que la Societat és dominant d'un grup de Societats, els administradors han decidit 
acollir-se a la disposició incorporada a I'article 43 del Codi de comer<; i dipositar els comptes 
anuals consolidats de la Societat dominant indicada més amunt. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

2. BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 Imatge fidel 

\Y 

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 mitjan~ant Reial decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis 
resultats de la Societat, així com la veracitat deis fluxos d'efectiu incorporats a I'estat 
de f1uxos d'efectiu. 

Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part deis comptes 
anuals (balan~ de situació, compte de perdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni 
net, estat de fluxos d'efectiu i les notes de la memoria deis comptes anuals) estan 
expressades en euros, que és la moneda de presentació i funcional de la Societat. 

Aquests comptes anuals, formulats pels administradors de la Societat, s'han de 
" sotmetre a I'aprovació de la Junta General Ordinaria d'Accionistes, i s'estima que han 

de ser aprovats sense cap modificació. 

No hi ha cap principi comptable o criteri de valoració que tingui un efecte significatiu 
en els comptes anuals i que s'hagi deixat d'aplicar . 

Els estats financers de la Societat presenten un fons de maniobra negatiu per import 
d'11.543 milers d'euros. La Societat ha de rebre, per part del grup, I'adequat suport 
financer que Ii permeti fer front a les seves obligacions en la data del seu venciment i 
continuar la seva activitat sota el principi d'empresa en funcionament. 

2.2 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

• 

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per part de la Societat de 
determinades estimacions comptables i la consideració de certs elements de judici. 
Aquests s'avaluen contínuament i es basen en I'experiencia historica i altres factors, 
incloent-hi les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables. 

Si bé les estimacions considerades s'han dut a terme sobre la millor informació 
disponible en la data de formulació d'aquests comptes anuals, qualsevol modificació en 
el futur de les esmentades estimacions s'aplicaria de manera prospectiva a partir 
d'aquell moment, i es reconeixeria I'efecte del canvi en I'estimació realitzada en el 
compte de perdues i guanys de I'exercici en qüestió. 

Les estimacions i els judicis principals que es consideren en I'elaboració deis comptes 
anuals són els següents: 

Vides útils deis elements d'immobilitzat material i actius intangibles (vegeu les notes 
4.1 i 4.2). 
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Sancho d'Avila, 2/08018 Barcelona 
Te!. 934 841 700/ Fax 934 841 709 
slbsa.es 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

• Impostos diferits (vegeu la nota 4.8). 

• Valor raonable deis instruments financers (vegeu les notes 4.4 i 4.7). 

2.3 Comparació de la informació 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

D'acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten, a efectes 
comparatius, amb cadascuna de les partides del balan<;:, compte de perdues i guanys, 
estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la informació 
quantitativa requerida en la memoria, a més de les xifres del exercici 2009, les 
corresponents a I'exercici anterior. 

A efectes comparatius a la presentació deis valors de I'exercici anterior del compte de 
perdues i guanys, s'ha reflectit en I'epígraf "Treballs realitzats per altres empreses" 
un valor de 10.854.929,61 euros, que en els comptes anuals de I'exercici 2008 
estaven inclosos en I'epígraf de "Serveis exteriors". 

3. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució de resultats de I'exercici 2009 formulada pels Administradors 
de la Societat i que han de presentar a la Junta General d'Accionistes per a la seva 
aprovació és la següent: 

Base de repartiment 
Perdues i guanys 

Aplicació 
Dividends 

Import 2009 

9.340.556,05 
9.340.556,05 

9.340.556,05 
9.340.556,05 

Durant I'exercici 2009 s'ha procedit a la distribució d'un dividend a compte per import de 
2.300.000 euros, cosa que representa 1.769,23 euros bruts per cadascuna de les accions 
que formen el capital social de la Societat. 

D'acord amb el que requereix I'article 216 del Text Refós de la Llei de Societats Anonimes, es 
transcriu a continuació I'estat comptable previsional formulat per la Societat, en el qual es fa 
palesa I'existencia d'un benefici suficient en el període que permetia la distribució del 
dividend a compte, i justificatiu de I'existencia de liquiditat suficient per poder efectuar el 
pagament: 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis camptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

Import en 
milers d'euros 

Benefici net del període 1 de gener a 31 d'octubre de 2009 8.894 

Quantitat maxima de possible distribució 2.300 

Quantitat proposada i distribuIda 2.300 

Liquiditat disponible abans del pagament (*) 

Import brut del dividend a compte 

Liquiditat disponible després del pagament 

r) Inclou les línies de credit no dísposades amb entitats financeres. 

3.905 

-2.300 

1.605 

4. NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració que ha fet servir la Societat en I'elaboració 
d'aquests comptes anuals han estat les següents: 

4.1 Immobilitzat intangible 

a) Concessions 

Les concessions administratives figuren en I'actiu pel seu cast menys I'amortització 
acumulada i I'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament 
recanegudes i corresponen a la concessió que es va atorgar a la Societat amb data 25 
de juny de 2002 per un període de 50 anys per a la construcció i explotació d'un 
tanatori situat al carrer de Caries Riba número 10-12 de Barcelona. 

Les concessions s'amortitzen linealment durant el període concessional. 

b) Aplicacions informatiques 

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

Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisició i s'amortitzen 
en funció de la seva vida útil, que és de tres anys. Les despeses de manteníment 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Serveís Funer¡¡ris 
de B¡¡n:::elon¡¡ 

d'aquestes aplicacions informatiques es carreguen al compte de perdues i guanys de 
I'exercici en que es produeixen. 

c) Patents i marques 

Les patents i marques tenen una vida útil definida i es registren pel seu cost menys 
I'amortització acumulada i les correccions per deteriorament del valor reconegudes. 

L'amortització es calcula pel metode lineal durant la seva vida útil estimada en 10 anys. 

4.2 Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisició menys I'amortització i 
I'import acumulat de qualsevol eventual perdua de valor. 

~
. , Els costos d'ampliació, modernització o miliora deis béns de I'immobilitzat material 

s'incorporen a I'actiu com a valor més elevat del bé exclusivament quan en suposen un 
augment de la capacitat, la productivitat o I'aliargament de la vida útil, i sempre que 
sigui possible coneixer o estimar el valor comptable deis elements que són donats de 
baixa de I'inventari per haver estat substitu'its. 

Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la seva vida útil 
estimada, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen en el 
compte de perdues i guanys durant I'exercici en que s'hi incorre. 

Els elements de I'immobilitzat material, I'amortització deis quals s'especifica a 
continuació, provenen majoritariament del dissolt Institut Municipal deis Serveis 
Funeraris i tenen la valoració següent: 

s 

a) El subepígraf de terrenys i construccions esta constitu'it pel terreny la 
construcció de I'edifici situat al carrer de Sancho de Ávila de Barcelona. 

La seva valoració es correspon amb la que en va fer, a petició de l'Ajuntament en 
el moment de la constitució de la Societat, una firma independent i les 
construccions s'amortitzen linealment en un període maxim de 50 anys. 

Així mateix ínclou la construcció del tanatori de Sant Gervasi per un import de 
9.390.279,39 euros, que ha de revertir a l'Ajuntament de Barcelona una vegada 
finalitzada la concessió. El terreny en el qual s'edifica el tanatori, en concessió 
per un període de 50 anys, prové d'una aportació no dineraria realitzada per 
l'Ajuntament de Barcelona en I'ampliació de capital que es va fer en I'exercici 
2004. 

b) La resta de I'immobilitzat material inclou els elements patrimonials tangibles 
de caracter no immobiliari adquirits per I'extingit Institut Municipal deis Serveis 
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Funeraris, com ara maquinaria, instal'lacions, estris, equips d'oficina, vehicles, 
mobiliari i equips informatics. 

Aquests béns es van anar incorporant a I'immobilitzat de l'Institut segons el seu 
cost d'adquisició o construcció i els amortitza la Societat segons la seva vida útil i 
la data d'adquisició inicials. 

L'amortització de I'immobilitzat material es calcula sistematicament pel metode lineal 
en funció de la seva vida útil estimada, tenint en compte la depreciació efectivament 
soferta pel seu funcionament, ús i gaudi. Les vides útils estimades són: 

Edificis 
Maquinaria 
Instal'lacions 
Utillatge 
Equips d'oficina 
Equips processament d'informació 
Elements de transport 
Mobiliari 
Equips de serveis funeraris 

Anvs de vida útil estimada 

50 
10 
10 
5 
10 
4 
6 
10 
5 

En el cas deis béns en regim de concessió en els quals la vida útil és superior a la vida 
de la concessió, I'amortització es calcula sistematicament pel metode lineal en funció 
de la vida de concessió. 

Quan el valor comptable d'un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el 
seu valor es redueix de manera immediata fins a I'import recuperable. 

Les perdues i els guanys per la venda d'immobilitzat material es calculen comparant els 
ingressos obtinguts per la venda amb el valor comptable i es registren en el compte de 
perdues i guanys. 

La Societat avalua, en cada data de tancament del balan~, si hi ha cap indici de 
deteriorament del valor d'algun actiu. Si hi hagués tal indici, la Societat estima I'import 
recuperable de I'actiu, entes com el més gran entre el valor raonable de I'actiu menys 
els costos per a la seva venda i el seu valor en ús. 

Per determinar el valor en ús d'un actiu, les entrad es d'efectiu futures que aquest 
estima que es poden generar es descompten del seu valor actual utilitzant una taxa de 
descompte que reflecteix el valor actual del diner a lIarg termini i els riscos específics 
de I'actiu. 
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En el cas que I'actiu analitzat no generi fluxos de caixa pel seu compte 
independentment d'altres actius, s'estima 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'inc/ou I'actiu. En el 
cas que hi hagi perdues per deteriorament en una unitat generadora d'efectiu, en 
primer /loc es redueix I'import en llibres deis actius de manera proporcional al valor en 
/libres de cadascun d'e/ls. 

Les perdues per deteriorament (excés del valor en /libres de I'actiu sobre el seu valor 
recuperable) es reconeixen en el compte de perdues i guanys de I'exercici. 

Al tancament de cada exercici, en el cas que en exercicis anteriors la Societat hagi 
reconegut perdues per deteriorament d'actius, s'avalua si hi ha indicis que aquestes 
hagin desaparegut o disminu'it, i s'estima, si s'escau, el valor recuperable de I'actiu 
deteriorat. 

Una perdua per deteriorament reconeguda en exerclcls anteriors únicament es 
revertiria si s'hagués produ'it un canvi en les estimacions utilitzades per determinar 
I'import recuperable de I'actiu des que I'última perdua per deteriorament va ser 
reconeguda. Si aquest fas el cas, el valor en /libres de I'actiu s'incrementa fins al seu 
valor recuperable, i no pot excedir el valor en /libres que s'hagi registrat, net 
d'amortització, si no s'ha reconegut la perdua per deteriorament per a I'actiu en anys 
anteriors. Aquesta reversió es registraria en el compte de perdues i guanys de 
I'exercici. 

4.3 Arrendaments 

a) Quan la Societat és I'arrendatari - Arrendament financer 

La Societat arrenda un determinat immobilitzat material. Els arrendaments 
d'immobilitzat material en els quals la Societat té substancialment tots els riscos i 
beneficis derivats de la propietat es c1assifiquen com a arrendaments financers. Els 
arrendaments financers es registren a I'inici de I'arrendament al valor raonable de la 
propietat arrendada o al valor actual deis pagaments mínims acordats per 
I'arrendament, el més baix deis dos. Per al ca/cul del valor actual, s'utilitza el tipus 
d'interes implícit del contracte i, si aquest no es pot determinar, el tipus d'interes de la 
Societat per a operacions similars. 

Cada pagament per arrendament es distribueix entre el passiu i les carregues 
financeres. La carrega financera total es distribueix al /larg del termini d'arrendament i 
s'imputa al compte de perdues i guanys de I'exercici en que es meriti, tot aplicant-hi el 
metode del tipus d'interes efectiu. Les quotes contingents són despesa de I'exercici en 
que s'hi incorre. Les corresponents obligacions per arrendament, netes de carregues 
financeres, s'inc/ouen en "Creditors per arrendament financer". L'immobilitzat adquirit 
en regim d'arrendament financer es deprecia durant la seva vida útil o la durada del 
contracte, el més baix deis dos. 
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b) Quan la Societat és I'arrendatari - Arrendament operatiu 

c) 

\j 

Els arrendaments en els quals I'arrendador conserva una part important deis riscos i 
beneficis derivats de la titularitat es classifiquen com a arrendaments operatius. Els 
pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de 
I'arrendador) es carreguen en el compte de perdues i guanys de I'exercici en que es 
meritin sobre una base lineal durant el període d'arrendament. 

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'interes implícit del contracte es 
reconeix com una partida per cobrar. La diferencia entre I'import brut per cobrar i el 
valor actual d'aquest import, corresponent a interessos no meritats, s'imputa al compte 
de perdues i guanys de I'exercici en que aquests interessos es meritin, d'acord amb el 
metode del tipus d'interes efectiu. 

Quan els actius són arrendats sota arrendament operatiu, I'actiu s'inclou en el balan<; 
d'acord amb la seva naturalesa, Els ingressos derivats de I'arrendament es reconeixen 
de manera lineal durant el termini de I'arrendament. 

4.4 Actius financers 

La Societat fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i la revisa en cada tancament, sobre la base de les decisions 
adoptades per la direcció, Aquesta classificació depen de la finalitat amb la qual les 
inversions han estat adquirides. 

De manera general, en el balan<; adjunt es classifiquen com a corrents els actius 
financers amb venciment igualo inferior a I'any, i com no corrents si el venciment 
supera aquest període, 

La Societat registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els 
drets contractuals sobre els f1uxos d'efectiu de I'actiu financer, i cal que s'hagin 
transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat; en 
el cas concret de comptes per cobrar, s'entén que aquest fet es produeix en general si 
s'han transmes els riscos d'insolvencia i de mora. 

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

a) Préstecs i partides per cobrar 

Els préstecs i partides per cobrar són actius financers no derivats amb cobraments 
fixos o determinables que no cotitzen en un mercat actiu. S'inclouen en actius corrents, 
excepte per a venciments superiors a 12 mesos des de la data del balan<; en que es 
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- Comptes per cobrar per operacions comercials, que 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'insolvencies (perdua per 
deteriorament de I'actiu), quan hi ha evidencia objectiva que no es cobrara la 
totalitat de I'import degut, amb efecte en el compte de perdues i guanys de 
I'exercici. 

Comptes per cobrar per operacions no comercials, corresponents basicament a 
saldos amb personal, etc. 

- Diposits i fiances lIiurats tant a curt com a lIarg termini. Aquests figuren registrats 
en I'epígraf d"'Altres actius financers". I ' 

\J Com a mlnlm en el tancament de I'exercici, s'efectuen les correccions valoratives 
necessaries per deteriorament de valor si hi ha evidencia objectiva que no es cobraran 
tots els imports que es deuen. 

b) Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades 

Es valoren pel seu cost menys, si s'escau, I'import acumulat de les correccions per 
deteriorament del valor. No obstant aixo, quan hi ha una inversió anterior a la seva 
qualificació com a empresa del grup, multigrup o associada, es considera com a cost 
de la inversió el seu valor comptable abans de tenir aquesta qualificació. Els ajustos 
valoratius previs comptabilitzats directament en el patrimoni net s'hi mantenen fins que 
es donen de baixa. 

Si hi ha evidencia objectiva que el valor en llibres no és recuperable, s'efectuen les 
oportunes correccions valoratives per la diferencia entre el seu valor en lIibres i I'import 
recuperable, entes aquest com I'import més alt entre el seu valor raonable menys els 
costos de venda i el valor actual deis fluxos d'efectiu derivats de la inversió. Llevat de 
millor evidencia de I'import recuperable, en I'estimació del deteriorament d'aquestes 
inversions es pren en consideració el patrimoni net de la Societat participada corregit 
per les plusvalues tacites que hi hagi en la data de la valoració. La correcció de valor i, 
si s'escau, la seva reversió es registra en el compte de perdues i guanys de I'exercici en 
que es produeix. 

c) Actius financers disponibles per a la venda 

En aquesta categoria s'inclouen aquelles inversions en les quals la Societat no té una 
infiuencia significativa o un control (vegeu la nota 8.3). Aquestes es classifiquen com a 
actius no corrents lIevat que es pretengui alienar la inversió en els dotze mesos 
següents a la data del balan~ de situació; en aquest cas la inversió es classifica com un 
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Aquestes inversions es valoren pel seu valor raonable i es registren els guanys o les 
perdues que sorgeixen per canvis dins del patrimoni net fins que I'actiu s'alieni o es 
deteriori, moment en que les perdues i els guanys acumulats en el patrimoni net 
s'imputen al compte de perdues i guanys, sempre que sigui possible determinar aquest 
valor raonable. Altrament, es registren pel seu cost menys les perdues per 
deteriorament del valor. 

En el cas deis actius financers disponibles per a la venda, s'efectuen correccions 
valoratives si hi ha evidencia objectiva que el seu valor s'ha deteriorat com a resultat 
d'una reducció o un retard en els f1uxos 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 patrimonio La correcció valorativa és la 
diferencia entre el seu cost o cost amortitzat menys, si s'escau, qualsevol correcció 
valorativa previament reconeguda en el compte de perdues i guanys i el valor raonable 
en el moment en que s'efectüi la valoració. En el cas deis instruments de patrimoni que 
es valoren pel seu cost per no poder determinar-se'n el 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 a I'epígraf d"'Ingressos financers" del compte de perdues i guanys en el 
moment en el qual s'estableix el dret de la Societat a rebre'ls. 

4.5 Existimcies 

, B' " . 

Les existencies es valoren al seu cost o al seu valor net realitzable, el més baix deis 
dos. Quan el valor net realitzable de les existencies sigui inferior al seu cost, s'efectuen 
les oportunes correccions valoratives, i es reconeixen com una des pesa en el compte 
de perdues i guanys. Si les circumstimcies que causen la correcció de valor deixen 
d'existir, I'import de la correcció és objecte de reversió i es reconeix com a ingrés en el 
compte de perdues i guanys. 

El cost es determina pel cost mitja ponderat. 

El cost deis productes acabats i deis productes en curs inclou les primeres materies i la 
ma d'obra directa. 

El valor net realitzable és el preu de venda estimat en el curs normal del negoci, menys 
els costos estimats necessaris per portar-la a terme. 
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4.6 Fons propis 

El capital social esta representat per accions ordinaries. 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

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

4.7 Passius financers 

~. 

La Societat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i la revisa en cada tancament, sobre la base de les decisions 
adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat per a la qual 
aquests passius han estat formalitzats. 

De manera general, en el balan~ adjunt es classifiquen com a corrents els passius 
financers amb venciment igual o inferior a I'any, i com a no corrents si el venciment 
supera aquest període. 

La baixa d'un passiu financer es reconeix quan I'obligació que el genera s'hagi extingit. 

La Societat classifica la totalitat deis seus passius financers en la categoria de Deutes 
que cal pagar, i hi inclou debits per operacions comercials i debits per operacions no 
comercials. 

El deute financer es reconeix inicialment per I'import del seu valor raonable i es 
registren també els costos en que s'hagi incorregut per a la seva obtenció. En períodes 
posteriors, la diferencia entre els fons obtinguts (nets deis costos necessaris per a la 
seva obtenció) i el valor de reemborsament, en el cas que n'hi hagués i fos 
significativa, es reconeix en el compte de perdues i guanys durant la vida del deute 
d'acord amb el tipus d'interes efectiu. 

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

S'inclouen en aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa: 

- Credits concedits per entitats del grup, associades o vinculades i també per 
entitats de credit, els quals es valoren pel seu valor nominal (que no difereix 
significativament de la seva valoració al cost amortitzat utilitzant el metode del tipus 
d'interes efectiu). 

- Debits per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per 
prestació de serveis. 
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- Fiances rebudes. Aquestes figuren registrades en I'epígraf d"'Altres passius 
financers". 

- Partides que cal pagar per operacions no comercials. S'hi inclouen, entre 
d'altres, prove'i'dors d'immobilitzat, personal, etc. 

4.8 Impost sobre beneficis 

\j 

o 
13 

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és I'import que, per aquest concepte, es 
produeix en I'exercici i que compren la despesa (ingrés) tant per impost corrent com 
per impost diferit. 

Tant la des pesa (íngrés) per impost corrent com diferit es registren en el compte de 
perdues i guanys. No obstant aixo, es reconeix en el patrimoni net I'efecte impositiu 
relacionat amb partides que es registren directament en el patrimoni neto 

Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s'espera pagar 
o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada 
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 temporals que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els 
seus valors en /libres. No obstant aixo, si els impostos diferits sorgeixen del 
reconeixement inicial d'un actiu o un passiu en una transacció diferent d'una 
combinació de negocis que en el moment de la transacció no afecta ni el resultat 
comptable ni la base imposable 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 balan<; i que s'espera aplicar quan I'actiu corresponent 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 
s'hagi de disposar de guanys fiscals futurs amb els quals poder compensar les 
diferencies temporals. 

Es reconeixen impostos diferits sobre les diferencies temporals que sorgeixen en 
inversions en dependents, associades i negocis conjunts, excepte en aque/ls casos en 
que la Societat pot controlar el moment de reversió de les diferencies temporals i a 
més a més és probable que aquestes no hagin de revertir en un futur previsible. 
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4.9 Subvencions, donacions i lIegats 

Les subvencions, les donacions i els lIegats que tinguin caracter de reintegrables es 
registren com a passius fins que compleixin les condicions perque siguin considerats no 
reintegrables, mentre que les subvencions, les donacions i els lIegats no reintegrables 
es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com 
a ingressos sobre una base sistematica i racional de manera correlacionada amb les 
des peses derivad es de la subvenció, la donació o el lIegat. 

A aquest efecte, una subvenció, una donació o un lIegat es considera no reintegrable 
quan hi ha un acord individualitzat de concessió de la subvenció, de la donació o del 
lIegat, s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no hi ha 
dubtes raonables que es pot cobrar. 

~ Les subvencions, les donacions i els lIegats de caracter monetari es valoren pel valor 
\ r. raonable de I'import concedit i les subvencions, les donacions i els lIegats no 
V monetaris, pel valor raonable del bé rebut, referits els dos valors al moment del seu 

reconeixement. 

4.10 Ingressos i despeses 

Amb caracter general, els ingressos i les des peses es registren seguint el principi de 
meritació i el de correlació d'ingressos i des peses, independentment del moment en 
que són cobrats o pagats. 

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

La Societat reconeix els ingressos qua n el seu import es pot valorar amb fiabilitat, és 
probable que els beneficis economics futurs hagin d'anar a parar a la Societat i es 
compleixen les condicions específiques per a cada una de les activitats. 

La tipologia deis ingressos per prestacions de serveis de la Societat, així com els criteris 
per al seu reconeixement, són els següents: 

~ SM 

• Venda de serveis propis: són els ingressos generats per la venda de 
serveis oferts per I'empresa i que aquesta és capa<;: de prestar sense 
necessitat de recórrer a un externo El seu ingrés s'ha de produir en el 
moment de la venda. 

• Venda de serveis complementaris: s ón els ingressos generats per la 
venda de serveis en que I'empresa recorre a una empresa externa per a 
la seva realització. El seu ingrés s'ha de produir en el moment de la 
venda. 
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• Ingressos per vendes externes: són les vendes de productes com taüts i 
urnes a tercers, El seu ingrés s'ha de produir en el moment de la venda, 

• Ingressos per arrendaments: ingressos generats per I'arrendament de 
locals i instal'lacions per a floristeries, restaurants i oficines, També es 
generen ingressos pel lIoguer de parquings, El seu ingrés s'ha de produir 
en funció del període d'arrendament 

Els ingressos per interessos es reconeixen usant el metode del tipus d'interes efectiu, 

4.11 Provisions i contingimcies 

\J' 
Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligació present, ja sigui legal o 
implícita, com a resultat de successos passats, és probable que necessiti una sortida de 
recursos per liquidar I'obligació i I'import es pot estimar de manera fiable, 

Les provisions es valoren pel valor actual deis desemborsaments que s'espera que 
siguin necessaris per liquidar I'obligació utilitzant un tipus abans d'impostos que 
reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal del diner i els riscos 
específics de I'obligació, Els ajustos en la provisió amb motiu de la seva actualització es 
reconeixen com una despesa financera a mesura que es van meritant 

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

Quan s'espera que part del desemborsament necessari per liquidar la provisió sigui 
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, 
sempre que en sigui practicament segura la recepció, 

Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions 
sorgides com a conseqüencia de successos passats, la materialització deis quals esta 
condicionada a que es produeixi o no un o més esdeveniments futurs independents de 
la voluntat de la Societat Aquests passius contingents no són objecte de registre 
comptable i se'n presenta el detall a la memoria (nota 13), 

4.12 Medi ambient 

Anualment es registren com a despesa o com a inversió, en funció de la seva 
naturalesa, els desemborsaments efectuats per complir amb les exigencies legals en 
materia de medi ambient Els imports registrats com a 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 hi ha contingencies relacionades amb la protecció del medi ambient 
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4.13 Prestacions als empleats 

\j 

Tenint en compte els acords laborals corresponents, la Societat té els compromisos 
següents amb els empleats: 

D'acord amb el que estableixen els articles 119, 120 i 121 del Conveni Col'lectiu 
de la Socíetat, aquesta té el compromís de facílitar en cas de mort un sepeli 
gratu'it a tots els empleats tant actius com en situació de pensionistes. Es tracta 
d'una prestació definida. 

Pla de pensions, que esta externalítzat amb una entítat financera des de I'any 
2002 i que consisteix en un sistema d'ocupacíó de promocíó conjunta per als 
empleats de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A., i Cementiris de Barcelona, S.A. 
És un sistema d'aportacíó definida per a la prestació de jubílació i incapacitat 
permanent total per a la professió habitual i de prestacíó definida per a les 
prestacíons de mort i incapacitat absoluta per a tot treball o gran invalidesa. 

La definicíó i criteri de comptabílítzació deis plans d'aportació i prestacíó definida són 
els següents: 

Plans d'aportacíons definides 

Un pla d'aportacíons definides és aquell sota el qual la Socíetat fa contribucions fixes a 
una entitat separada i no té cap obligacíó legal, contractual o implícita de realitzar 
contribucions addicíonals si I'entitat separada no disposa d'actius suficients per atendre 
els compromisos assumits. 

Per als plans d'aportacions definides, la Societat paga aportacions a plans 
d'assegurances de pensions gestionats de manera pública o privada sobre una base 
obligatoria, contractual o voluntaria. Una vegada que s'han pagat les aportacíons, la 
Socíetat no té obligació de fer-hi pagaments addicíonals. Les contribucíons es 
reconeixen com a prestacions als empleats quan es meritin. Les contribucíons pagades 
per endavant es reconeixen com un actiu en la mesura que una devolució d'efectiu o 
una reducció deis pagaments futurs estiguin disponibles. 

La Societat reconeix un passiu per les contribucíons a realitzar quan, al tancament de 
I'exercici, hi figurin contribucions meritades no satisfetes. 

Plans de prestacíons definides 

Els plans de pensions que no tenen caracter d'aportació definida es consideren de 
prestacíó definida. Generalment, els plans de prestacíons definides estableixen I'import 
de la prestacíó que ha de rebre I'empleat en el moment de la seva jubilació, 
normalment en funcíó d'un factor o més d'un com I'edat, els anys de servei i la 
remuneració . 

La Societat reconeix al balan~ una provisió respecte deis plans de pensions de 
presta ció definida per la diferencia entre el valor actual de les retribucions 
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compromeses i el valor raonable deis eventuals actius afectes als compromisos en que 
es liquiden les obligacions, minorat, si s'escau, per I'import deis costos per serveis 
passats no reconeguts encara. 

Si de la diferencia anterior sorgeix un actiu, la seva valoracíó no pot superar el valor 
actual de les prestacions que poden retornar a la Socíetat en forma de 
reemborsaments directes o de contribucions futures més baixes, més, si s'escau, la 
part pendent d'imputar a resultats de costos per serveis passats. Qualsevol ajust que la 
Societat hagi de fer per aquest límit en la valoració de I'actiu s'imputa directament a 
patrimoni net i es reconeix com a reserves. 

El valor actual de I'obligacíó es determina mitjan~ant metodes actuarials de calcul 
hipótesis financeres i actuarials sense biaix i compatibles entre sí. 

La variacíó en el calcul del valor actual de les retribucions compromeses o, si s'escau, 
deis actius afectes, en la data de tancament, deguda a perdues i guanys actuarials es 
reconeix en I'exercici que sorgeix, directament en el patrimoni net com a reserves. A 
aquest efecte, les perdues i els guanys són exclusivament les variacions que sorgeixen 
de canvis en les hipótesis actuarials o d'ajustos per I'experiencía. 

Els costos per serveis passats es reconeixen immediatament en el compte de perdues i 
guanys, excepte quan es tracti de drets revocables; en aquest ca s, s'imputen al 
compte de perdues i guanys de manera lineal en el període que resta fins que els drets 
per serveis passats són irrevocables. No obstant aixó, si sorgeix un actiu, els drets 
revocables s'imputen al compte de perdues i guanys de manera immediata, lIevat que 
sorgeixi una reduccíó en el valor actual de les prestacíons que poden retornar a la 
Socíetat en forma de reemborsaments directes o de contribucíons futures més baixes, 
en aquest ca s, s'imputa de manera immediata al compte de perdues i guanys I'excés 
sobre aquesta reduccíó. 

4.14 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacíons entre empreses del grup es comptabilitzen en el 
moment inicial pel seu valor raonable. Si s'escau, si el preu acordat difereix del seu 
valor raonable, la diferencia es registra tenint en compte la realitat económica de 
I'operació. La valoracíó posterior es realitza d'acord amb el que preveuen les normes 
corresponents. 
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5. GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

5.1 Factors de rise financer 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

Les activitats de la Societat esta n exposades a diversos riscos financers: risc de eredit, 
risc del tipus d'interes irise de liquiditat. 

La gestió del risc finaneer esta controlada per la direcció financera de la Societat. 

a) Risc de credit 

\}'o 

b) 

El risc de credit sorgeix d'efectiu i equivalents a I'efectiu, així com de deutors 
comercials o altres deutes, incloent-hi comptes per cobrar pendents i transaccions 
compromeses. 

La Societat, per la tipologia del servei prestat, no manté cap garantia com a 
asseguran(;a, si bé cal indicar que del total de vendes i prestacions de serveis el nivel! 
d'incobrables no és signifieatiu. 

Risc de tipus d'interes 

El rise de tipus d'interes sorgeix deis recursos d'altrí, obtinguts basicament d'empreses 
del grup i entitats finaneeres externes. 

L'obtenció de recursos d'altri es contracta a típus d'interes variable (indexat a 
l'Euríbor). 

e) Rise de liguiditat 

La Socíetat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que ímplica la disponibilitat 
de finan(;ament per un import suficient a través de facilitats de credit, tant del mateix 
grup al qual pertany, com, si s'escau, d'entitats financeres externes. 

La Direcció fa un seguiment de les prevísíons de reserva de liquidítat de la Societat en 
funció deis f1uxos d'efeetiu esperats. 

5.2 Estimació del valor raonable 

El valor raonable deis instruments finaneers que no cotítzen en un mercat aetiu es 
determína fent servír tecníques de valoració. La Societat utilitza una varietat de 
metodes i fa hipótesis que es basen en les condicions del mercat que hí ha en 
cadascuna de les dates del balan(;. 
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6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Serveis Funera.is 
de Barcelona 

El detall i moviment de les partides incloses en I'immobilitzat intangible són els següents: 

Patents, Altre 
llicimdes i Aplicadons immobilitzat 

Concessions marques informatiaues intanoible Total 

1 de gener de 2008 
Cost 3.760.834 O 70.830 364.113 4.195.777 
Amortització acumulada i perdua de O 
valor (deteriorament) (163.210l O (16.125) (179.335) 
Valor net eomptable 3.597.624 O 54.705 364.113 4.016.442 

2008 
Valor net comptable obertura 3.597.624 O 54.705 364.113 4.016.442 
Altes O 31.200 51.362 82.789 165.351 
Dotació a I'amortització (75.217) (2.864) (29.751) O (107.832) 
Valor net eomptable al taneament 3.522.407 28.336 76.316 446.902 4.073.961 

31 de desembre de 2008 
Cos! 3.760.834 31.200 122.192 446.902 4.361.128 
Amortització acumulada i perdua de 
valor (deterioramentl (238.427) (2.864) (45.876) O (287.167) 

Valor net comptable 3.522.407 28.336 76.316 446.902 4.073.961 
Patents, Altre 

llie,mdes i Aplicadons immobilitzat 
Concessions marques informatiques intangible Total 

1 de gener de 2009 
Cost 3.760.834 31.200 122.192 446.902 4.361.128 
Amortització acumulada i perdua de 
valor (deteriorament) (238.427) (2.864) (45.876) O (287.167) 

Valor net eomptable 3.522.407 28.336 76.316 446.902 4.073.961 

2009 
Valor net comptable obertura 3.522.407 28.336 76.316 446.902 4.073.961 
Altes O 4.901 355.296 154.558 514.755 
Traspassos O O 446.902 (446.902) O 
Dotació a I'amortització (88.490) (3.484) (61.416) O (153.390) 
Perdues de valor O O (8.466) O (8.466) 
Valor net comptable al taneament 3.433.917 29.753 808.632 154.558 4.426.860 

31 de desembre de 2009 
Cost 3.760.834 36.101 924.390 154.558 4.875.883 
Amortització acumulada i perdua de 
valor (deteriorament) (326.917l (6.348l (115.758) O (449.023l 

Valor net comptable 3.433.917 29.753 808.632 154.558 4.426.860 

a) Moviments significatius de I'exercici 
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En I'exercici 2008 les altes principals es corresponien a I'adquisició de IliCl2ncies de 
software IBM Informix, així com a part de I'adquisició del nou ERP SAPo 
Les altes de I'exercici 2009 corresponen principalment a I'entrada en funcionament del 
nou ERP (SAP) adquirit per la Societat i d'aplicació per a tot el grupo 
Durant I'exercici s'han realitzat operacions de compra d'immobilitzat intangible a 
empreses del grup, concretament part de I'alta del nou ERP SAP, per un import de 
99.501 euros (veure Nota1?). 

b) Assegurances 

c) 

La Societat té contractades diverses polisses d'asseguranc;a per cobrir els riscos a que 
esta n subjectes els béns de I'immobilitzat intangible. La cobertura d'aquestes polisses 
es considera suficient. 

Béns totalment amortitzats 

El 31 de desembre de 2009 hi ha elements de I'immobilitzat intangible totalment 
amortitzats en ús que pugen a un import de 21.118 euros (O euros a 31 de desembre 
de 2008). 

7. IMMOBILITZAT MATERIAL 

El detall i el moviment de les partides incloses en I'immobilitzat material són els següents: 

Instal'lacions 
Terrenys i tecniques i altre Immobilitzat en 

construccions immob. material curs i avancaments Total 

1 de gener de 2008 
Cost 22.556.661 14.462.572 685.417 37.704.650 
Amortització acumulada i 
perdua de valor (deteriorament) (2.072.608) (9.644.392) O (11.717,000) 

Valor net comptable 20.484.053 4.818.180 685.417 25.987.650 

2008 
Valor net comptable obertura 20.484.053 4,818.180 685.417 25.987,650 
Altes 192.190 643.381 4.799.429 5,635,000 
Baixes O (193.384) O (193.384) 
Traspassos O 169.381 (169.381) O 
Dotació a I'amortització (362.044) (1.034,131) O ( 1.396.175) 
Perdues de valor O (8,835) O (8.835) 
Altres (amortització acumulada 
baixes) O 191.643 O 191.643 

Valor net comptable 20.314.199 4.586.235 5.315.465 30.215.899 

31 de desembre de 2008 
Cost 22.748.851 15.081.950 5.315.465 43.146,266 
Amortització acumulada i 

O (12.930.367) I perdua de valor (deterioramentt [2.434.652) (10.495,715) 

Valor net comptable 20.314.199 4.586.235 5.315.465 30.215.899 i 
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Instal'lacions 
Terrenys i tecniques i altre Immobilitzat en 

construccions immob. material curs i avanc;aments Total 

1 de gener de 2009 
Cost 22.748.851 15.081.950 5.315.465 43.146.266 
Amortització acumulada i 

I perdua de valor (deteriorament) (2.434.65:1L {l0.495.715t O (12.930.367t 
Valor net comptable 20.314.199 4.586.235 5.315.465 30.215.899 

2009 
Valor net comptable obertura 20.314.199 4.586.235 5.315.465 30.215.899 
Altes 5.262.180 2.123.707 549.127 7.935.014 
Baixes ~ O (355.752) O (355.75261 

Traspa~ 4.134.586 O (4.134.586) 
Dotació mortització (401.003) (1.002.635) O (1.403.638) 
Perdues de valor O (155.763) O (155.763) 
Altres (amortització acumulada 
baixes) O 335.429 O 335.429 
Valor net comptable 29.309.962 5.531.221 1.730.006 36.571.189 

31 de desembre de 2009 
Cost 32.145.617 16.849.905 1.730.006 50.725.528 
Amortització acumulada i 

I perdua de valor (deteriorament) (2.835.655) (11.318.684) O (14.154.339) 
Valor net comptable 29.309.962 5.531.221 1.730.006 36.571.189 

a) Moviments significatius de I'exercíci 

Les altes princípals de I'exercící 2008 corresponien a: 

Adquisicíó de nous elements de transporto 

Rehabilítacíó i millora deis edificís. 

Adquisicíó de noves instal'lacíons per a les oficínes i els tanatoris. 

Adquisicíó de nou mobílíari. 

Adquisicíó de nou hardware. 

Les altes de I'exercíci 2009 corresponen princípalment a: 

Entrada en funcíonament de la nova planta de fabricació de taüts situada a 
Montju'ic. 

Construccíó del nou restaurant al tanatori de ColIserola. 

Adquisicíó de noves instal'lacíons per a les oficínes i els tanatoris. 
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Adquisició de nou mobiliari. 

Adquisició de nou hardware. 

Serve!!> Funeraris 
de Ba rcelona 

Del total d'altes de I'exercici 2009, 1.103.922 euros han estat adquirides a la Societat 
vinculada Cementiris de Barcelona, S.A. i corresponen a la realització d'obres en la cafeteria i 
reforma del Tanatori de ColIserola, les quals previament havien estat realitzades per 
Cementiris de Barcelona, S.A.. D'altra banda, s'han adquirit a un deis accionistes de la 
Societat (Barcelona de Serveis Municipa/s, S.A.) instal'lacions deis parkings de Les Corts i de 
Sancho d'Avila per import de 576.587 euros (veure Nota 17). 

Pel que fa a les baixes, les de I'exercici 2008 corresponien principalment a elements de 
transport, mentre que les baixes de I'exercici 2009 corresponen principalment a: 

\J 

Baixa de maquinaria, que, a causa del trasllat a la nova fabrica, ha quedat 
obsoleta. 

Baixa d'elements de transporto 

Baixa de hardware. 

El resultat positiu obtingut en I'exercici 2009 en les baixes d'immobilitzat material puja a 
19.743 euros (46.530 euros en I'exercici 2008). 

b) Terrenys i construccions 

El cost activat en concepte de terrenys i construccions té el detall següent: 

Valor del terreny 
Valor de la construcció 

c) Perdues per deteriorament 

2009 
4.561.321 

27.584.296 
32.145.617 

2008 
4.561.321 

18.187.530 
22.748.851 

Durant /'exercici 2009 s'ha reconegut un deteriorament en aquelles instal'lacions que 
no són d'utilitat després del trasllat del taller de taüts a la seva nova ubicació per valor 
de 155.763 euros (8.835 euros en I'exercici 2008). 

d) Béns totalment amortitzats 

El 31 de desembre de 2009 hi ha el ements de I'immobilitzat material totalment 
amortitzats en ús que pugen a un import de 6.935.326 euros (6.513.592 euros el 31 
de desembre de 2008). 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

e) Immobilitzat material afecte a reversió 

Serveís Funerarís 
de Barcelona 

El 31 de desembre de 2009 els elements de I'immobilitzat material per als quals la 
Societat ha adquirit el dret d'explotació, i que han de revertir en el futur a l'Ajuntament 
de Barcelona (vegeu la Nota 1), corresponen a construccions, que pugen, el 31 de 
desembre de 2009, a 19.841.724 euros i que tenen una amortització acumulada de 
843.254 euros. El 31 de desembre de 2008 aquests tenien un cost de 10.444.958 
euros i una amortització acumulada de 642.693 euros. 

f) Béns sota arrendament operatiu 

En el compte de perdues i guanys de I'exercici 2009 s'han indos des peses per 
arrendament operatiu per import de 196.424 euros (7.301 en I'exercici 2008). 

g) Assegurances 

'v" La Societat té contractades diverses polisses d'asseguran~a per 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 en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers, exceptuant les inversions 
en empreses del grup, multigrup i associades, així com els saldos amb les administracions 
públiques que s'indouen a la Nota 15 es detallen a continuació: 

Exercici 2008 

Actius financers a lIarg termini: 
- Instruments de patrimoni 
- Altres actius financers 

Actius financers a curt termini: 

Préstecs i Actius financers 
partides per disponibles per 

o 
6.174 

cobra a la venda 

30.051 
O 

- Clients per vendes i prestacions de 1.038.979 O 
serveis 
- Clients empreses del grup i associades 

(vegeu la nota 17) 
- Deutors diversos 
- Personal 
- Altres actius financers 

Total 

191.425 

307.500 
123.753 
27.207 

1.695.038 

O 

O 
O 
O 

30.051 

TOTAl 

30.051 
6.174 

1.038.979 

191.425 

307.500 
123.753 
27.207 

1.725.089 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 Serveís funeraris 
de Barcelona 

(expressada en euros) 

Els venciments deis altres actius financers són els següents: 

31 desembre 2008 -
Anys 

2009 2010 2011 2012 2013 jJosteriors Total 

Altres actius financers 27.207 O O O O 6.174 33.381 
Total 27.207 O O O O 6.174 33.381 

Exercici 2009 Actiw 

~51 
Préstecs i financers 

partides per disponibles TOTAl 
cobra per a la 

vend 

Actius financers a lIarg termini: 
- Instruments de patrimoni O 30.051 30.051 
- Altres actius financers 6.613 O 6.613 

Actius financers a curt termini: 
- Clients per vendes i prestacions de serveis 1.545.162 O 1.545.162 
- Clients empreses del grup i associades (vegeu 

la Nota 17) 528.168 O 528.168 
- Deutors diversos 133.437 O 133.437 
- Personal 9.384 O 9.384 
- Altres actius financers 1.175 O 1.175 

Total 2.223.939 30.051 2.253.990 

Els venciments deis altres actius financers són els següents: 

31 desembre 2009 
Anys 

2010 2011 2012 2013 2014 posteriors Total 

Altres actius financers 1.175 O O O O 6.613 7.788 
Total 1.175 O O O O 6.613 7.788 

Els saldos deis actius financers es reflecteixen pel valor nominal, no hi ha diferencies 
significatives respecte al seu valor raonable. 
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Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

8.2. Participacions en empreses del grup 

Senlels Funeraris 
de Barcelona 

El detall de participacions, directes i indirectes, en Societats del grup, juntament amb el valor 
en lIibres de la participació de capital, el desglossament del seu patrimoni net i deis 
dividends que se n'han percebut es mostra a continuació: 

Fracció de Drets de vot 
cagital 

Directe Directe 
Nom i domicili Activitat % % 

. 2008 

\y Transports Sanitaris Parets, SL 
(Salvador Espriu 4, Parets del 
Valles) 

, / 
Transport sanitari 51% 51% 

2009 

Transports Sanitaris Parets, SL Transport sanitari 51% 51% 
(Salvador Espriu 4, Parets del 
Valles) 

Aquesta Societat del Grup en la qualla Societat té participació no cotitza en borsa. 

Els imports del capital, les reserves, el resultat de I'exercici i altra informació d'interes, 
segons que apareixen en els comptes anuals individuals de I'empresa esmentada, són els 
que es reflecteixen a continuació (en euros): 

Capital Reserves 

2008 

Transports 3.005 601 
Sanitaris 
Parets, SL 
2009 

Transports 3.005 41.093 
Sanitaris 
Parets, SL 

'u·s 

Altres 
partides 
patrimoni 

net 

Resultat 
explotació 

123.781 19.390 

o (5.889) 

Resultat 
de 

I'exercici 

Valor 
comptable 
en matriu 

11.193 282.800 

(4.777) 282.800 

Dividends 
rebuts 

29.691 

48.186 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 Serveís Funerarís 
de Barcelona 

(expressada en euros) 

Durant els exercicis 2008 i 2009 no s'ha considerat necessari registrar cap provisió per 
deteriorament d'aquesta participació. 

No hi ha Societats en les quals es tingui menys del 20% i es conclogui que hi ha influencia 
significativa i en que es tingui més del 20% i es pugui concloure que no hi ha influencia 
significativa. 

8.3. Actius financers disponibles per a la venda 

Els actius financers disponibles per a la venda inclouen títols sense cotització oficial 
corresponents a les empreses següents: 

Societat 

2008 \ e FUneri3ries de Catalunya, SA 
v Total 

Societat 

2009 
Funeraries de Catalunya, SA 
Total 

Fracció de capital 

8,741 % 

Fracció de capital 

8,741% 

Saldo el 31 de 
desembre de 2008 

30.051 
30.051 

Saldo el 31 de 
desembre de 2009 

30.051 
30.051 

Durant els exercicis 2008 i 2009 no s'ha produ'it moviment deis actius financers disponibles 
per a la venda. 

Durant els exercicis 2008 i 2009 no hi ha hagut provisions per perdues per deteriorament del 
valor en els actius financers disponibles per a la venda. 

Els valors raonables deis títols no cotitzats es basen en fluxos d'efectiu descomptats utilitzant 
una taxa basada en el tipus d'interes de mercat i la prima de risc específica del títol no 
cotitzat. 

8.4. Deutors comercials i altres comptes per cobrar 

Els valors comptables deis saldos de deutors i altres comptes per cobrar estan denominats 
en euros. 

El moviment de la provisió per perdues per deteriorament de valor deis comptes per cobrar 
de clients, la qual esta anivellada respecte del saldo corresponent a clients per vendes i 
prestacions de serveis, és el següent: 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Saldo inicial 
Provisió per deteriorament de valor de comptes per 
cobrar 
Comptes per cobrar donats de baixa per incobrables 
Reversió d'imports no utilitzats 
Saldo final 

2009 

297.448 
23.899 

-19.813 
-170.215 
131.319 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

2008 

485.384 
147.443 

-313.798 
-21.581 

297.448 

El reconeixement i la reversió de les correccions valoratives per deteriorament deis comptes 
per cobrar a clients s'han inclos dins de I'epígraf de "Perdues, deteriorament i variació de 
provisions per operacions comercials" al compte de perdues i guanys. Normalment es donen 
de baixa els imports carregats al compte de deteriorament de valor quan no hi ha 
expectatives de recuperar més efectiu. 

L'exposició maxima al risc de credit a la data de presentació de la informació és el valor 
raonable de cadascuna de les categories de comptes per cobrar que s'ha indicat 
anteriorment. La Societat, per la tipologia del servei prestat, no manté cap garantia com a 
asseguranc;a, si bé cal indicar que del total de vendes i prestacions de serveis el nivell 
d'incobrables no és significatiu. 

9. EXISTENCIES 

Les existencies de la Societat estan formades per: 

Primeres materies i altres aprovisionaments 
Productes en curs 
Productes acabats 
Bestretes a prove'idors 
Saldo final 

2009 

428.777 
210.720 
231.703 
31.937 

903.137 

2008 

1.259.155 
519.437 
362.793 

O 
2.141.385 

Durant I'exercici 2009 s'han registrat perdues per deteriorament per import de 27.337,01 
euros (O euros a I'exercici 2008). 

La Societat té contractades diverses polisses d'asseguranc;a per cobrir els riscos a que esta n 
subjectes les existencies. La cobertura d'aquestes polisses es considera suficient. 

10. FONS PRO PIS 

a) Capital social i prima d'emissió 

Durant els exercicis 2008 i 2009, no s'han produ'lt moviments en el capital social ni a la 
prima d'emissió de la Societat. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 Serveís Funeraris 
de Barcelona 

(expressada en euros) 

El capital escripturat es compon de 1.300 accions nominatives de 6.011 euros de valor 
nominal cada una, totalment subscrites i desemborsades. 

No hi ha restriccions per a la seva lIiure transmissibilítat. 

El 31 de desembre de 2008 i de 2009 les Societats que participen en el capital social 
en un percentatge igualo superior al 10% són les següents: 

Societat 

Barcelona de Serveis Municipals, SA 
Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL 

La prima d'emissió és de llíure disposició. 

Nombre Percentatge de 
d'accions particípació 

663 
637 

51% 
49% 

b) Reserves 

El desglossament per conceptes és el següent: 

Legal i estatutaries: 
Reserva legal 

Altres reserves: 
Reserves voluntaries 
Ajustos per perdues i guanys actuarials 

Reserva legal 

2009 

3.701.344 
3.701.344 
7.579.644 
7.561.921 

17.723 
11.280.988 

2008 

3.701.344 
3.701.344 
6.465.933 
6.415.259 

50.674 
10.167.277 

L'article 214 del text refós de la Llei de Societats Anonimes estableix que les Societats 
han de destinar el 10% del benefici a la reserva legal fins que arribi, almenys, al 20% 
del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat, només es pot 
destinar a la compensació de perdues en cas que no hi hagi altres reserves 
disponibles suficients per a aquest fi, o a augmentar el capital social en la part que 
excedeixi el 10% del capital ja augmentat, i només és disponible per als accionistes 
en cas de líquidació de la Societat. 

Altres reserves 

Les reserves voluntaries són de llíure disposició. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 Serveis Funeraris 
de Barcelona 

(expressada en euros) 

11. SUBVENCIONS DE CAPITAL 

El moviment de les subvencions de capital no reintegrables, abans del corresponent impacte 
fiscal, ha estat el següent: 

2009 2008 

Saldo inicial 16.894 O 
Augments O 33.788 
Imputació al resultat (O) (16.894) 

Saldo final 16.894 16.894 

L'import net de I'efecte impositiu a 31 de desembre de 2009 ascendeix a 11.825,80 euros (el 
mateix import a 31 de desembre de 2008). 

El detall a 31 de desembre de 2009 de les subvencions de capital no reintegrables que 
apareixen en el balan~ sota I'epígraf "Subvencions, donacions i lIegats rebuts" és el següent: 

Entitat concessionaria Euros Finalitat Data de 
concessió 

Comissió de la Unió 
Europea 

16.894 Finan~ament d'un projecte per 11/12/08 
impartir un MBA 

12. PASSIUS FINANCERS 

L'analisi per categories deis passius financers, a excepció deis saldos amb les Administracions 
Públiques que es detallen a la Nota 15, és la següent: 

Passius financers a curt termini: 
- Deutes amb entitats de credit 
- Creditors per arrendament financer 
- Altres passius financers 
- Deutes amb empreses del grup i associades 

(vegeu la Nota 17) 
- Creditors comercials 
- Provédors empreses del grup i vinculades 

(vegeu la Nota 17) 
- Personal 

Total 

Debits i partides que Debits i partides 
cal pagar 2009 que cal pagar 2008 

2.311.876 O 
440 113.023 

1.790.275 1.122.937 
6.426.034 4.999.444 

3.237.451 4.557.219 
1.843.634 173.034 

964.397 1.311.623 

-
16.574.107 12.277.280 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

El venciment de tots els passius financers és el proxim exercici 2010. 

Serveis F¡¡nerar!s 
de Ba rcelona 

L'exposició deis debits i les partides que cal pagar de la Societat a variacions en els tipus 
d'interes i les dates contractual s en que se'n revisen els preus és de la manera següent: 

2009 2008 

Fins a sis mesos 8.737.910 8.654.899 

/ 

\gEl s passius financers a curt termini es reflecteixen pel valor nominal, i no hi ha diferencies 
significatives respecte al seu valor raonable. 

La Socíetat ha obert en I'exercici 2009 una línia de credit amb I'entitat Banco Español de 
Crédito, SA, per un import de 3.000.000 per atendre necessitats de la tresoreria. L'import no 
disposat d'aquesta línia de credit el 31 de desembre de 2009 és de 688.124 euros. Aquesta 
línia de credit ven<; el 2 de desembre de 2010. El tipus d'interes aplícat és de l'Euríbor més un 
diferencial del 0,8%, i el tipus mitja de I'exercici 2009 és del 2,2%. 

No hi ha garanties associades a aquesta línea de credit. 

12.1 Creditors per arrendament financer 

Els passius per arrendament financer estan efectivament garantits si els drets a I'actiu 
arrendat reverteixen a I'arrendador en cas d'incomplíment. 

L'obligació bruta per I'arrendament financer - pagaments mínims per arrendament és la que 
es detalla a continuació: 

~ 

Fins a 1 any 

Carrecs financers futurs per arrendament financer 
Valor actual deis passius per arrendament financer 

2009 

440 

o 
440 

2008 

113.023 

2.111 
113.023 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

El valor actual deis passius per arrendament financer és de la manera següent: 

2009 2008 

Fins a 1 any 440 113.023 

L'import de les quotes contingents reconegudes com a despesa de I'exercici ha estat de 
2.464 euros (9.554 euros a I'exercici 2008). 

13. CONTINGENCIES I COMPROMISOS 

( ~' o a) Compromisos de compravenda 

En la data del balan~, la Societat té compromisos de compra d'immobilitzat per import de 
495.410 euros, 31.578 en concepte d'immobilitzat intangible i 463.832 euros en concepte 
d'immobilitzat material, en que destaca la millora de la instal'lació d'aire condicionat del 
Tanatori de les Corts per un import de 283.782 euros (al 31 de desembre de 2008, 55.607 
euros en concepte d'immobilitzat intangible i 5.595.092 euros en concepte d'immobilitzat 
material). 

La Societat té previst finan~ar els seus compromisos de compra amb finan~ament propi. 

b) Compromisos per arrendament operatiu (quan la Societat és arrendatari) 

La Societat Iloga les instal'lacions que conformen el denominat diposit islamic al cementiri de 
Montjuk sota contractes no cancel'lables d'arrendament operatiu. 

Aquest contracte té una durada de deu anys, sense perjudici que es pugui prorrogar 
anualment al seu venciment de manera automatica en condicions de mercat. 

La Societat també lIoga les instal'lacions que conformen I'oficina de contractació situada al 
cementiri de Sant Andreu sota contracte no cancel'lable d'arrendament operatiu. Aquest 
contracte té una durada de cinc anys, sen se perjudici que es pugui prorrogar anualment al 
seu venciment de manera automatica. 

Els pagaments mínims totals futurs pels arrendaments operatius no cancel'lables són els 
següents: 

2009 2008 

Menys d'un any 13.492 7.315 
Entre un i cinc anys 49.063 36.576 
Més de cinc anys 7.359 14.629 
Total 69.914 58.520 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exereici 2009 

(expressada en euros) 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

La despesa reconeguda en el compte de perdues i guanys durant I'exercici 2009 
corresponent a arrendaments operatius puja a 196.424 euros (125.644 euros en I'exercici 
2008). D'aquest import, 13.385 euros corresponen a pagaments mínims per I'arrendament 
opera ti u no cancel'lable (7.200 euros en I'exercici 2008). 

e) Actius i passius contingents 
A 31 de desembre de 2009 existeix un actiu contingent consistent en la reclamació de 
l'Impost de Societats pels exercicis 1997, 1998, 1999 i 2000 derivats d'unes actes d'inspecció 
que en el seu moment ja es van pagar. 

( ",-En el seu moment es va interposar reclamació contra la resolució del Tribunal Economic 
~Administratiu Central contra la denegació de I'aplicació de la bonificació prevista a I'article 

32.2 de la L1ei 43/1995 pels serveis municipals en el temps en que la Societat no tenia la 
consideració d'empresa mixta, encara que aquest període no hagi abastat I'exercici complert 
de I'impost. 

L'Audiencia Nacional ha dictat sentencia favorable per la Societat reconeixent aquest dret 
amb data 10 de desembre de 2009 per un import d'1.898.112,85 euros. 

La esmentada sentencia ha estat recorreguda per l'Advocat de l'Estat en Recurs de Cassació 
davant el Tribunal Suprem, que ens ha donat 30 dies per compareixer, cosa que hem fet 
amb data 22 de gener de 2010. 

Amb data 16 de febrer de 2010 la Dependencia de Inspecció Regional de la Delegació 
Especial de Catalunya, en execució de dita sentencia acorda anular la Iiquidació número 
A0885006030000367; determinar com indegut I'ingrés de la quantitat de 1.881.175,25 
efectuat el 4 de desembre de 2006, la devolució d'aquesta xifra, i reconeixer interessos de 
demora per import de 372.279,43 euros. Amb data 22 de febrer de 2010, dita quantitat 
s'ingressa en el compte de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. 

Rebuda dita quantitat, el 25 de febrer de I'any en curs Serveis Funeraris Barcelona, S.A., 
compareix davant l'Inspecció Regional i informa a la mateixa que la sentencia no és en ferm i 
que no es pot acceptar de moment aquesta quantitat. 

Donat que, tal i com s'ha informat en els paragrafs anteriors, la sentencia de l'Audiencia 
Nacional no és ferma degut a la interposició del Recurs de Cassació davant el Tribunal 
Suprem per part de l'Advocacia de l'Estat, s'ha d'esperar a que la mateixa sigui ferma, la qual 
cosa es pot produir en breu termini, si l'Advocacia no formalitza el Recurs, o en un termini 
més dilatat si ho ha efectuat en aquest cas, s'ha d'esperar la sentencia del Tribunal Suprem, 
que o bé confirma la de l'Audiencia Nacional, o la cassa. En el primer cas se'ns pagaria la 
quantitat ara satisfeta amb els interessos corresponents. En el segon cas s'anul'laria el 
pagamento 

Els Administradors de la societat, donat tot allo exposat en els paragrafs anteriors, han 
considerat no reconeixer en els comptes anuals de I'exercici 2009 cap ingrés per aquest 
concepte degut a que la sentencia no és ferma com a conseqüencia de la interposició del 
Recurs de Cassació davant el Tribunal Suprem per part de l'Advocacia de l'Estat, i en 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 Serlleis Funeraris 
de Barcelona 

(expressada en euros) 

conseqüencía, entenen que no sera fins el moment en que el Tríbunal Suprem díctí sentencía 
quan es tínguí la certesa de que aquest ímports sera recuperable. 

14. OBLIGACIONS PER PRESTACIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

Els compromísos per prestacíons a lIarg termíní al personal que té la Socíetat es descríuen a 
la Nota 4.13. 

Compromisos d'aportació definida \J .) 
L'ímport regístrat en I'exercící com a despesa de personal en el compte de resultats de 
I'exercící derívat deis compromísos d'aportacíó definída puja a 114 milers d'euros (75 mílers 
d'euros a I'exercící 2008). Vegeu la Nota 16.c. 

b) Compromisos de prestació definida 

El detall deis ímports reconeguts en el balan<; per oblígacíons per prestacíons al personal a 
lIarg termíní, aíxí com els corresponents carrecs en el compte de perdues í guanys, per als 
díferents típus de compromísos de prestacíó definída que la Socíetat ha contret amb els seus 
empleats és el següent: 

2009 2008 
Obligacions en balanc; per a 
- Sepelí gratu'lt 607.591 552.318 
- Prestacíons de mort i íncapacítat absoluta 

607.591 552.318 

Carrecs en el compte de perdues i guanys 
- Sepelí gratu'it 38.274 35.025 
- Prestacíons de mort í íncapacítat absoluta 

38.274 35.025 

b1) Prestacions per sepeli gratui't 

Els ímports reconeguts en el balan<; es determínen de la manera següent: 

Valor actual de les oblígacíons compromeses 
Valor raonable deis actíus afectes 
Cost per serveís passats no reconegut 
Passiu en el balanc; 

2009 2008 
607.591 

O 
O 

607.591 

552.318 
O 
O 

552.318 
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El moviment de I'obligació d'aquestes prestacions ha estat el següent: 

A 1 de gener 
Cost per serveis de I'exercici 
Cost per interessos 
Perduesj(guanys) actuarials 
Pagaments de prestacions 
A 31 de desembre 

2009 
552.318 

10,659 
27,616 
32.409 

(15.411) 
607.591 

2008 
601.349 

9.167 
25,858 

(72.392) 
(11.664) 

552.318 

Les principals hipótesis actuarials utilitzades a la data del balan~ són les següents: 

2009 2008 
5% 5% Taxa de descompte anual 

Taxa d'increment salarial 
Taules de mortalitat 

3% 3% 
GKMF-95 GKMF-95 j GRMF-95 

~, b2) Prestacions per mort i incapacitat absoluta 

Els imports reconeguts en el balan~ es determinen de la manera següent: 

Valor actual de les obligacions compromeses 
Valor raonable deis actius afectes 
Cost per serveis passats no reconegut 
Passiu en el balanc; 

2009 
1.273,683 

(1.273,683) 

o 

2008 
1.430.068 

(1.430.068) 

o 

El moviment de I'obligació d'aquestes prestacions ha estat el següent: 

A 1 de gener 
Cost per serveis de I'exercici 
Cost per interessos 
Aportacions deis partícips del pla 
Perduesj(guanys) actuarials 
Pagaments de prestacions 
A 31 de desembre 

!B:SM 

2009 
1.430.068 

O 
71.503 

O 
197,888 

(30.000) 
1.273.683 

2008 
1.552.908 

O 
66.775 

O 
(39,615) 

(150,000) 
1.430.068 
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de Barcelona 
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La conciliació entre els saldos inicials i finals del valor raonable actuarial deis actius afectes a 
aquestes obligacions és de la rnanera següent: 

2009 2008 
1 de gener 1.430.068 1.552.908 
Rendirnent esperat deis actius afectes 71.503 66.775 
(Perdues)jguanys actuarials (212.553) (39.615) 
Aportacions del prornotor O O 
Aportacions de partícips O O 
Altres 14.665 O 
Pagarnents de prestacions (30,000) (150,000) 
31 de desembre 1.273.683 1.430.068 

Les principals hipotesis actuarials utilitzades en la data del balan~ són les següents: 

Taxa de descornpte anual 
Rendibilitat esperada deis 
actius afectes al pla 
Taxa d'incrernent salarial 
Taules de rnortalitat 

Taules d'invalidesa 

2009 
5% 

4,3% 

3% 
GKMF-95 jGRMF-95 

Taula 2001 de I'analisi 
dinarnica de la invalidesa 

15. IMPOST SOBRE BENEFICIS 1 SITUACIÓ FISCAL 

a) Inforrnació de caracter fiscal 

2008 
5% 

4,3% 

3% 
GKMF-95 jGRMF-95 

Taula 2001 de I'analisi 
dinarnica de la invalidesa 

La Societat té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els quatre últirns exercicis deis 
principals irnpostos que Ii són aplicables, 

Corn a conseqüencia, entre d'altres, de les diferents possibles interpretacions de la legislació 
fiscal vigent, podrien sorgir passius addicionals corn a conseqüencia d'una inspecció, En tot 
cas, els adrninistradors consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no afecten 
significativarnent els cornptes anuals, 

Indicar que al 31 de desernbre de 2009 existe ix un actiu contingent relacionat arnb unes 
actes d'inspecció d'exercicis anteriors. Vegeu Nota 13, 

b) Saldos arnb adrninistracions públiques 

El 31 de desernbre de 2008 els saldos que forrnen els epígrafs deutors i creditors de les 
adrninistracions públiques són els següents: 
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Hisenda pública per IVA 
Hisenda pública per IRPF 
Organismes de la Seguretat Social 
Impost de Societats 2008 

Deutors 

138.800 
O 
O 
O 

138.800 

Serveis FUllerari,; 
de Ba rcelona 

Creditors 

O 
151.719 
182.471 

1.537.690 
1.871.880 

El 31 de desembre de 2009 els saldos que formen els epígrafs deutors creditors 
d'administracions públiques són els següents: 

Deutors Creditors 

, Hisenda pública per IVA 801.094 
O 
O 
O 

9.757 
142.387 
197.425 
127.567 

v Hisenda pública per IRPF 
Organismes de la Seguretat Social 
Impost de Societats 2009 

e) Despesa per impost de Societats 

801.094 477.136 

La conciliació entre I'import net d'ingressos i despeses de I'exercici i la base imposable de 
l'Impost de Societats és la següent: 

2008 
Compte de perdues i guanys Ingressos i despeses imputats 

directament al patrimoni net 
Augments Disminucions Total --, Augments Disminucions Total 

, Saldo ingressos i 
! des~eses Q~.r~~~~L<:l -----

Impost de Societats 4.845.214 . Dife,¡;ncies ......................... . 
L permanentL .. __ . ___ _ 

24.500 

. Diferencies temporals: ! 
r "'-a'rrÚJ' origen en 
L.l'~~~L~L~L __ _ 

23.362 (72.292) 

amb origen en (1.882.018) , exercicis anteriors 
~8aseimp()sable="------+---

4.893.076 (1.954.310) I (resultat fiscal} .. 

s 

11.384.409 ! 
--1 -----1·-

4.845.214 

24.500 I .. ___ 1 ____ '----_ . 
~ ¡ 

-_.;.-

(48.930) 
--1 --1---- , 

(1.882.018) I 
T- --¡ 

14.323.175 I 

Total 

11.384.409 

4.845.214 

24.500 

----, 
(48.930) 

(1.882.018) : 
-------',,-

14.323.175 
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2009 

L-__ 
Compte de perdues i guanys I~~~~~~~n~~P;:~~~~~u~:¡s Total 

Augments Disminucions Total ! Augments Disminucions Total 

, Saldo ingressos i 
,des peses de I'exer:cici 9340.SS6 9.340.556 

------------

Impost de Societats 3.784.641 3.784.641 3,784,641 

, Dife-réncies 
UJerf11ilnents,c-__ ;---' 
~[)jfe~encies temporals: 

87.851 
• 

,--
87.851 87,851 

(5.914.318) (5.891.454) (5.891.454) 
amb origen en 
I'exer_cifi, ____ _ 22.864 

amb origen en 
, exercicis anteriors 
~Bilseim-jJosable 
,-(r~sultatfiscaIL) __ _ 3.895.356 

(1.882.018) (1.882.018) 

(7.796.336) 5.439.576 

~) La despesa per I'impost de Societats es campon de: 

Impost corrent 
Impost diferit 

2009 

1.452,599 
2.332.042 

3.784.641 

2008 

4.265.930 
579.284 

4.845.214 

(1,882,018) 

5.439.576 

L'impost de Societats corrent resulta d'aplicar un tipus impositiu del 30% (sobre la base 
imposable). Dins de I'impost corrent s'inclou una regularització per import de 109.034 euros 
corresponent a I'exercici anterior. 

Les deduccions a la quota aplicades en I'exercici 2009 han pujat a 70.276 euros (31.022 
euros en I'exercici 2008) i les retencions i ingressos a compte, a 1.434.066 euros (2.728.241 
euros en I'exercici 2008). L'import que cal pagar a l'Administració tributaria puja a 127.567 
euros (1.537.690 euros en I'exercici 2008). 

d) Impostos diferits 

El detall deis impostos diferits és el següent: 
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Memoria deis comptes anuals de J'exercici 2009 Serveís Funerarís 
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(expressada en euros) 

Actius per impostos diferits: 
Diferencies temporals 
Credits per bases imposables negatives 
Altres credits fiscal s 

Passius per impostos diferits: 
Diferencies temporals 

2009 2008 

1.391.118 
1.391.118 

O 
O 

1.844.758 
1.844.758 

1.892.886 
1.892.886 

O 
O 

84.585 
84.585 

Impostos diferits (453.640) 1.808.301 

Els actius per impostos diferits tant al 31 de desembre de 2008 com de 2009 es deriven 
principalment de I'externalització per pensions quan la Societat era un Institut. 

( En quant als passius per impostos diferits, al 31 de desembre de 2009 corresponen 
'\S)ÓaSicament als derivats de la lIibertat d'amortització ( vegeu explicació més endavant). 

El moviment brut deis actius per impost diferit ha estat el següent: 

2009 2008 

Saldo inicial 
Carrec en el compte de perdues i guanys 
Impost carregat directament a patrimoni net 
Saldo final 

1.892.886 
(501.768) 

O 
1.391.118 

1 el moviment brut deis passius per impost diferit és el que detallem a continuació: 

Saldo inicial 
Carrec en el compte de perdues i guanys 
Impost carregat directament a patrimoni net 
Saldo final 

2009 

84.585 
1.774.295 

(14.122) 
1.844.758 

2.450.483 
(557.597) 

O 
1.892.886 

2008 

36.111 
21.688 
26.786 

84.585 

Tenint en compte la disposició addicional onzena del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats que regula la lIibertat 
d'amortització per a les inversions immobiliaries posat a disposició del subjecte passiu en els 
exercicis 2009 i 2010, la Societat aplica I'amortització anticipada deis elements d'immobilitzat 
adquirit durant I'exercici 2009. Aquesta aplicació determina un impost diferit d'1.774.295,27 
euros. 
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Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Sewveis Funeraris 
de Barcelona 

Els impostos diferits carregats al patrimoni net durant I'exercici han estat els següents: 

2009 2008 

Reserves per a valors raonables en patrimoni net: 
Perdues i guanys actuarials 

Altres 
(14.122) 

O 
21.718 
5.068 

(14.122) 26.786 

16. INGRESSOS 1 DESPESES 

\9' 

a) Import net del volum de negoci 

L'import net del volum de negoci corresponent a les activitats ordinaries de la Societat 
es distribueix geograficament de manera íntegra a la ciutat de Barcelona. 

L'import net del volum de negoci es pot analitzar, per categoria, de la manera següent: 

2008 
Categories 
Venda de serveis propis 
Venda de serveis complementaris 

2009 
Categories 
Venda de serveis propis 
Venda de serveis complementaris 

Import 
35.975.508 
10.659.199 

46.634.707 

ImQort 
34.499.317 
11.307.052 

45.806.369 

% 
77,14 
22,86 

100% 

% 
75,32 
24,68 

100% 

Respecte als ingressos accessoris i altres de gestió corrent, corresponen basicament al 
lIoguer a tercers d'espais (cafeteries, f1oristeries, ... ) en diferents tanatoris així com a la 
prestació de serveis corporatius, principalment a la Societat vinculada Cementiris de 
Barcelona, S.A. (vegeu Nota 17.) 

b) Consum de mercaderies, primeres materies i altres materies consumibles 

s 

Els consums de primeres materies i altres materies consumibles es desglossen de la 
manera següent: 
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(expressada en euros) 

Compres: 
Compres nacional s 
Adquisicions intracomunitaries 

Treballs realitzats per altres empreses 
Deteriorament de mercaderies, primeres materies 
altres aprovisionaments 
Variació d'existencies 

c) Despeses de personal 

2009 2008 

2.830.892 
2.830.892 

O 
9.311.966 

27.337 

3.127.673 
1.986.214 

371.111 
10.924.642 

O 

1.242.848 161.350 
13.413.043 14.213.665 

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

~ Sous, salaris i assimilats 
Cotitzacions a la Seguretat Social 
Aportacions i dotacions per a pensions (nota 14) 
Altres des peses socials 
Despeses de personal 

2009 

8.116.132 
2.097.622 

114.357 
1.221.960 

11.550.071 

2008 

7.890.475 
1.895.512 

109.544 
1.264.527 

11.160.058 

Dins de I'epígraf d'altres des peses socials s'inclouen el 31 de desembre de 2009 1.009 milers 
d'euros corresponents a aportacions a la Fundació Privada Laboral de Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA, i de Cementiris de Barcelona, SA (1.041 milers d'euros el 31 de desembre de 
2008). 

La Fundació Privada Laboral de Serveis Funeraris de Barcelona, SA, i de Cementiris de 
Barcelona, SA, és una entitat de caracter assistencial i social que, sota la tutela de 
Cementiris de Barcelona, SA, i de la Societat, esta dotada de personalitat jurídica 
independent i patrimoni propi. D'acord amb el que estableixen els seus Estatuts, la Societat 
es compromet a fer una aportació anual de caracter definit a la fundació, i aquesta consisteix 
en una part de la seva facturació, més una quantitat que, aproximadament, és igual a 
I'aportació efectuada pels afiliats, sen se que hi hagi altres compromisos sobre aixo. 

La Fundació Privada Laboral de Serveis Funeraris de Barcelona, SA, i de Cementiris de 
Barcelona, SA, té els següents fins d'interes general: d'assistencia social, cívics, educatius, 
amb la finalitat de beneficiar els empleats de Serveis Funeraris de Barcelona, SAo 

El nombre mitja d'empleats en el curs de I'exercici distribu'it per categories és el següent: 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Fixos: 
- Alts directius 
- Titulats, tecnics i administratius 
- Auxiliars 
- Resta empleats 

Eventuals 

Fixos: 
- Alts directius 

~ 
- Titulats, tecnics i administratius 
- Auxiliars 
- Resta empleats 

Eventuals 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

2008 

7 
71 
46 
98 

226 

2009 

6 
80 
48 
87 

1 
222 

Així mateix, la distribució per sexes al tancament de I'exercici del personal de la Societat és 
la següent: 

2008 Homes Dones Total 

Fixos: 
- Alts directius 4 2 6 
- Titulats, tecnics i administratius 53 21 74 
- Auxiliars 20 26 46 
- Resta empleats 89 7 96 

Eventuals 3 1 4 
169 57 226 

2009 Homes Dones Total 

Fixos: 
- Alts directius 5 3 8 
- Titulats, tecnics i administratius 52 27 79 
- Auxiliars 18 30 48 
- Resta empleats 86 1 87 

Eventuals O 1 1 
161 62 223 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

a) Empreses del grup i accionistes 

Serveís Funeraris 
de 8a",::elona 

El desglossament deis saldos pendents amb empreses del grup i amb els accionistes de 
la Societat és el següent: 

. -,,-,,-,,- """ - -- --------------

Barcelona Serveis 
Municipals, SA 

Transports Sanitaris 
Parets, SL 

---- ----------------

! Total 

Barcelona Serv 
Municipals, SA 

Transports San 
Parets, SL 

Setran UTE 

2is 

itaris 

[Total 
---------

L. __ _ 

31 desembre 2008 
¡ Actius financers 

Altres actius financers 
Cn2dits 

L/arg Curt L/arg Curt 
termini termini termini termini 

O O 80.918 
O 

O O O 16.507 
! -- - ------- -- -------

O O O 97.425 ' 

31 desembre 2009 

Actius financers 

i Altres actius financers 
Credits 

L/arg Curt L/arg Curt 
termini termini termini termini 

O O 24.813 
O 

O O O 30.698 

O O O 8.406 
-"",,-----

O O O 63.917 

Passius financers 

Deutes 

L/arg Curt 
termini termini 

334 ' 
O 

O 
136.169 ; 

O 136.503 
-- --------------- - - - - - -- - -- ---- ----- ------

Passius financers 

Deutes 

L/arg Curt 
termini termini 

O 

O 

O 

O 414.562, 

Les transaccions mantingudes per la Societat amb empreses del grup i amb els accionistes 
de la Societat són les següents: 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Ingressos 2008 

Serveis prestats i altres 
Dividends ingressos 

rebuts 

Barcelona Serveis 316.215 O 
Municipals, SA 

Transports Sanitaris Parets, 52.431 34.172 
SL 

Total 368.646 34.172 

Ingressos 2009 

Serveis prestats i altres 
Dividends ingressos 

rebuts 

Barcelona Serveis 124.084 O 
Municipals, SA 

Transports Sanitaris Parets, 52.473 48.186 
SL 

Total 176.557 48.186 

Despeses 2008 

Compres 

Serveis Funerarís 
de Barcelona 

Altres ingressos 
accessoris 

O 

O 

01 

Altres ingressos 
accessoris 

O 

O 

01 

d'immobilitzat Interessos Dividends material/ Serveis rebuts 
Certificacions pagats pagats 

d'obra 

Barcelona Serveis O 14.646 O 5.286.972 
Municipals, SA 

Pompas Fúnebres O O O 5.079.640 
Mediterráneas, SA 

Transports Sanitaris O 1.312.737 O O 
Parets, SL 

Total O 1.353.863 O 10.366.612 
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Despeses 2009 

Barcelona Serveis 
Municipals, SA 

Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SA 

Transports Sanitaris 
Parets, SL 

Total 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Compres 
d'immobilitzat Interessos material/ Serveis rebuts 
Certificacions pagats 

d'obra 

576.587 13.491 O 

O O O 

O 1.485.195 O 

576.587 1.498.686 O 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

Dividends 
pagats 

5.221.250 

5.016.496 

O 

10.237.746 . 

Els ingressos procedents de Barcelona Serveis Municipals, SA, es corresponen a 
I'arrendament per part de Barcelona de Serveis Municipals, SA, deis aparcaments deis 
Tanatoris de les Corts, Sant Gervasi i Sancho de Ávila. Pel que fa a les despeses, s'han 
generat pel pagament del parquing deis clients del Tanatori de les Corts i del lIoguer de les 
oficines de I'Hospital del Mar. Dins de la partida de des peses, trobem la compra 
d'immobilitzat a Barcelona Serveis Municipals respecte a les instal'lacions deis parquings de 
les Corts i Sancho de Ávila. 

Els ingressos procedents de Transports Sanitaris Parets, SL, es corresponen al lIoguer 
d'ambulancies per a la recollida de difunts. Pel que fa a les des peses, s'han generat pel 
pagament del servei de recollida de difunts i de difunts judicials. 

, 

b) Empreses vinculades 

S'entén com a empreses vinculades les Societats dependents deis accionistes de la 
Societat. 

El desglossament deis saldos pendents amb empreses vinculades és el següent: 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Cementiris de 
Barcelona, SA 

Ajuntament d 
Barcelona, SA 

Mémora Serve 
Funeraris, SL 

! Total 

Cementiris de 
Barcelona, SA 

Ajuntament de 
Barcelona, SA 

, 

is 

Mémora Serveis 
Funeraris, SL 

Total 

, 

.. 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

31 desembre 2008 

Actius financers 

Credits Altres actius financers 

Llarg Curt Llarg Curt 
termini termini termini termini 

-- - 87.300 

-- - -

-- - 6.700 

94.000 

31 desembre 2009 

Actius financers 
-

Credits Altres actius financers 

Llarg Curt Llarg Curt 
termini termini termini termini 

-
- - 307.607 

-
- - -

-- - 156.644 
- ------------

A~A "',..4 

Serveis Funeraris 
de 

Passius financers 

Deutes 

Llarg Curt 
termini termini 

- 5.035.975 

- -

- -

- 5.035.975. 

Passius financers 

Deutes 

Llarg Curt 
termini termini 

- 7.770.185 

- 1.234 

-
83.687 

.." nll""l"" "Inc i 

Els saldos pendents deis passius financers corres ponen basicament a un credit concedit per 
Cementiris de Barcelona, SA, el qual ascendeix, el 31 de desembre de 2009, a 1.500.000 
euros (2.500.000 euros el 31 de desembre de 2008) i que té una durada de 8 mesos, el qual 
ha meritat durant I'exercici 2009 un tipus d'interes del 4% (4,84% durant I'exercici 2008). 
També correspon al compte corrent amb Cementiris de Barcelona, SA, pels cobraments a 
compte que duu a terme la Societat en nom de Cementiris de Barcelona, SA, i de la qual s'ha 
formalitzat durant I'exercici 2009 un credit, amb un saldo pendent el 31 de desembre de 
2009 de 4.775.993 euros (2.499.444 el 31 de desembre de 2008). Per a aquest credit el 
tipus d'interes aplicat és de l'Euríbor més un punt i mig percentual com a diferencial. 

Les transaccions mantingudes per la Societat amb Societats vinculades són les següents: 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Ingressos 2008 

Serveis prestats i 
Interessos altres ingressos 

rebuts 

Cementiris de Barcelona, SA 1.039.840 

Ajuntament de Barcelona, SA 

Mémora Serveis Funeraris, SL 13.770 

Total 1.053.610 

Ingressos 2009 

Serveis prestats i 
Interessos altres ingressos 

rebuts 

Cementiris de Barcelona, SA 1.074.526 

Ajuntament de Barcelona, SA 

Mémora Serveis Funeraris, SL 167.612 

Total 1.242.138 
........ __ .... _---

Despeses 2008 

Compres 

Serveís Funeraris 
de Barcelona 

Altres ingressos 
accessoris 

- I 

Altres ingressos 
accessoris 

- I 

d'immobilitzat Interessos Dividends 
material/ Serveis rebuts 

Certificacions pagats pagats 

d'obra 

Cementiris de 7.200 
Barcelona, SA 

Ajuntament de 170.656 
Barcelona, SA 

Mémora Serveis 60.393 
Funeraris, SL 

Total 238.249 
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Despeses 2009 

Cementiris de 
Barcelona, SA 

Ajuntament de 
Barcelona, SA 

Mémora Serveis 
Funeraris, SL 

I Total 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

Compres 
d'immobilitzat Interessos material/ Serveis rebuts pagats Certificacions 

d'obra 

1,103.922 14.881 210.044 

22.044 

99.501 288.714 

1.203.423 325.639 210.044 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

Dividends 
pagats 

Els ingressos procedents de Cementiris de Barcelona, SA, es corresponen al cobrament en 
concepte de lIoguer de les oficines, pels honoraris de backoffice que fa el personal de Serveis 
Funeraris de Barcelona, SA, per a la Societat i per la venda d'urnes per als serveis de 
cremació. Pel que fa a les des peses, procedeixen del pagament del lIoguer de les 
instal'lacions de Montju'lc per a I'ús de serveis islamics i del pagament del lIoguer de I'oficina 
comercial situada al cementiri de Sant Andreu. 

Els moviments amb l'Ajuntament de Barcelona corresponen al pagament deis costos 
d'auditoria de I'exercici 2008, al pagament de la llicencia ambiental del Tanatori de Sancho 
de Ávila i a la despesa deis impostos de circulació de la flota de vehicles de la Societat. 

Els ingressos procedents de Mémora Serveis Funeraris, SL, procedeixen de la venda de taüts 
i la cessió d'espai que Serveis Funeraris de Barcelona, SA, té reservat diariament a la premsa 
escrita. Pel que fa a les des peses, procedeixen del pagament per la gestió de la creació del 
nou ERP SAP i el servei de tramitació de difunts al tanatori d'Esplugues. 

c) Administradors i alta direcció 

Els membres del Consell d'Administració no han meritat durant els exercicis 2008 i 2009 
sous, dietes o remuneracions de qualsevol classe, incloent-hi aportacions a sistemes de 
pensions. No s'han concedit als membres del Consell d'Administració avan<;aments ni credits 
de cap tipus. 

La remuneració total corresponent a I'exercici 2009 del personal d'alta direcció, entenent 
aquesta com el director general i el personal de direcció que depen del director general en 
primera línia jerarquica, ha ascendit a 449.437 euros per a tots els conceptes (503.333 euros 
durant I'exercici 2008). No s'han concedit al personal d'alta direcció avan<;aments ni credits 
de cap tipus. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 Serveis FUl1enll'is 
de 

(expressada en euros) 

d) Altra informació referent al Consell d'Administració 

D'acord amb el que estableix I'article 127 ter.4 de la Llei de Societats Anonimes, introdu"it per 
la Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
Mercat de Valors, i el Text Refós de la Llei de Societats Anonimes, amb la finalitat de refor~ar 
la transparencia de les Societats anonimes, s'assenyalen a continuació les Societats amb el 
mateix, analeg o complementari genere d'activitat que constitueix I'objecte social de la 
Societat en el capital del qual participen, directament o indirectament, els membres del 
Consell d'Administració, així com les funcions que, si s'escau, hi exerceixen i els carrecs que 
ostenten en empreses amb el mateix, analeg o complementari genere d'activitat que 
constitueix I'objecte social de la Societat: 

President 
Jordi W. Carnes i Ayats 
Nom de la Societat Carrec Activitat 
Cementiris de Barcelona, S.A. President Serveis funeraris 

Consellers 
Alfredo Morales Gonzalez 
Nom de la Societat Carrec Activitat 
Cementiris de Barcelona, S.A. Conseller Serveis funeraris 
Pare d'Atraccions Tibidabo. S.A.U. Conseller Serveis públics 
GL EVENTS-CCIB, SL Conseller Serveis públics 
Tractament i Selecció de Residus Conseller Serveis públics 
Agencia Barcelona regional Observador Serveis públics 
Transports Metropolitans de Barcelona Observador Serveis públics 
Ferrocarril Metropolita de Barcelona Observador Serveis públics 

Javier Mulleras Vinzia 
Nom de la Societat Carrec Activitat 
Cementiris de Barcelona, S.A. Conseller Serveis funeraris 
Pro-eixample, SA Conseller Serveis públics 
EMT Conseller Serveis públics 
Consell Comarcal Conseller Serveis públics 
BIMSA Conseller Serveis públics 
BSM Conseller Serveis públics 

Ramón Lafuente Leston 
Nom de la Societat Carrec Activitat 
Memora Inversiones Funerarias, S.L.U. Conseller Serveis funeraris 
Grand Aberland, S.L.U. Conseller Serveis funeraris 
Inversiones Funerarias Reunidas, S.L.U. Conseller Serveis funeraris 
Memora Servicios Funerarios, S.L.U. Conseller Serveis funeraris 
Cementiris de Barcelona, S.A. Vicepresident Serveis funeraris 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 Serveis Funeraris 
de Barcelona 

(expressada en euros) 

Rafael Suñol Trepat 
Nom de la Societat Carrec 
Cementiris de Barcelona, S.A. Conseller 
Gran Aberland, S.L.U. Conseller 
Memora Inversiones Funerarias, S.L.U. Conseller 
Inversiones Funerarias Reunidas, S.L.U. Conseller 
Memora Serveis funeraris, S.L.U. Conseller 

Jorge Quemada Saenz Badillos 
Nom de la Societat Carrec 
Memora Inversiones Funerarias, S.L.U. Conseller 
Grand Aberland, S.L.U. Conseller 
Inversiones Funerarias Reunidas, S.L.U. Conseller 
Memora Servicios Funerarios, S.L.U. Conseller 
Cementiris de Barcelona, S.A. Conseller 

Eduard Rius Pey 
Nom de la Societat Carrec 
Cementiris de Barcelona, S.A. Conseller 

Andreu Puig i Sabanes 
Nom de la Societat Carrec 
Cementiris de Barcelona, S.A. Conseller 

Joan Puigdollers i Fargas 
Nom de la Societat Carrec 
Cementiris de Barcelona, S.A. Conseller 

18. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

Activitat 
Serveis funeraris 
Serveis funeraris 
Serveis funeraris 
Serveis funeraris 
Serveis funeraris 

Activitat 
Serveis funeraris 
Serveis funeraris 
Serveis funeraris 
Serveis funeraris 
Serveis funeraris 

Activitat 
Serveis funeraris 

Activitat 
Serveis funeraris 

Activitat 
Serveis funeraris 

Es considera activitat mediambiental qualsevol opera ció el proposit principal de la qual sigui 
la minimització de I'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient. 

A la data de tancament deis exercicis 2008 i 2009, no hi ha contingencies relacionades amb 
la protecció i millora del medi ambient. En aquest sentit, els riscos eventuals que en puguin 
derivar esta n adequadament coberts amb les polisses d'asseguran~a de responsabilitat civil 
que la Societat té subscrites. 

D'altra banda, la Societat no ha rebut durant els exercicis 2008 i 2009 cap subvenció ni 
ingrés com a conseqüencia d'activitats relacionades amb el medi ambient. 

Durant els exercicis 2008 i 2009 la Societat ha incorregut en despeses per a la protecció i 
millora del medi ambient per un import de 89 i 32 milers d'euros, respectivament, i 
corres ponen basicament a les des peses originades per la recollida deis residus generats per 
la fabricació de taüts i altres activitats dutes a terme per la Societat. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2009 

(expressada en euros) 

19.FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

Des del tancament de I'exercici economic 2009 no s'han produ"it fets especialment rellevants 
que puguin afectar el funcionament normal de la Societat, excepte pel fet que es menciona 
en la Nota 13.c anterior en relació a un cobrament transferit per la Inspecció Regional de la 
Inspecció de Tributs. 

20. ALTRA INFORMACIÓ 

a) Honoraris d'auditors de comptes 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant els exercicis 2008 i 2009 
per les companyies PricewaterhouseCoopers Auditors, SL, i Gabinet Tecnic d'Auditoria i 
Consultoria, SA, són repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes 
autonoms i les Societats que formen el grup municipal. 

La Societat no té relació amb altres empreses que utilitzin aquestes marques. 
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SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Informe de gestió de I'exercici 2009 
Servei!; Funerarís 
de Barcelona 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA va ser constituida el 25 de febrer de 1997 per 
l'Excm. Ajuntament de Barcelona. 

Amb posterioritat, el 5 de maig de 1998, i després d'un concurs públic, Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA, es va transformar en una Societat d'economia mixta amb el 49% de les 
accions en poder de la Societat privada Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL. A partir 
d'aquest moment SFB, SA, va passar a prestar els seus serveis en regim de gestió indirecta. 

El 30 d'agost de 2006 es va produir una escissió parcial per branca d'activitat de la Societat 
Serveis Funeraris de Barcelona, SA, amb data d'efectes 1 de gener de 2006. En concret, 
I'activitat consistent en la gestió, el desenvolupament i I'explotació deis serveis de cremació i 
cementiris s'escindia i es creava la Societat Cementiris de Barcelona, SAo 

Al tancament de I'exercici 2009, correspon fer els comentaris següents: 

1. Ingressos 

La Societat va experimentar un deseen s del nombre de serveis contractats durant aquest 
exercici. Si en I'any 2008 es van contractar 16.482 serveis, aquest últim any es va arribar als 
16.006, fet que su posa un descens del 2,89%. Part d'aquest decrement comparat es deu als 
efectes de la competencia a la ciutat de Barcelona. 

Si comparem els serveis amb taüt, el 2.009 es va arribar als 14.054 enfront deis 14.665 que 
es van contractar el 2008. 

Pel que fa als ingressos d'explotació, aquests han experimentat un descens del 4,11% 
respecte al 2008. 

2. Despeses 

Anv 

2008 
2009 

Total ingressos 

49.072,2 milers d'euros 
48.239,8 milers d'euros 

Pel que fa a les des peses d'explotació, aquestes han patit un increment global respecte al 
2008 d'un 6,5%, ja que s'ha passat de 32.836 milers d'euros el 2008 a 34.967 milers 
d'euros el 2009. 

El desglossament de les partides més significatives de les despeses d'explotació és el 
següent: 

Aprovisionaments: 13.413 milers d'euros, que representen el 38% del total. 
Despeses personal: 11.550 milers d'euros, que representen el 33% del total. 
Altres des peses d'explotació: 8.121 milers d'euros, que representen el 23% del total. 
Amortització, resultats per alienacions de I'immobilitzat i altres resultats: 1.883 milers 

d'euros, que representen el 6% del total. 
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3. Altres comentaris 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 

Informe de gestió de I'exercici 2009 
Serveis Funeraris 
de Barcelona 

• La Societat ha realitzat el trasllat del taller de taüts situat a Sancho de Ávila a la zona 
de Montjuk i s'ha posat en funcionament durant el mes de setembre de 2009. Durant 
I'exercici 2010 es traslladara la secció d'envernissat que encara esta a la seva antiga 
ubicació. 

• S'ha posat en marxa el projecte d'implantació d'un nou ERP (SAP) comú per a les 
empreses del grupo Ha entrat en funcionament la part financera i queda pendent la 
part de gestió funeraria per al próxim exercici 2010. 

• Des del tancament de I'exercici económic de 2009 no s'han prodüit fets especialment 
rellevants que puguin afectar el funcionament normal de la Societat. 

• Igualment, no s'ha produIt el fet d'haver adquirit les accions própies, en els termes 
establerts a la Llei de Societats Anónimes. 

• 

~'. 

!B:SM 

Durant I'exercici en curs la Societat no ha portat a terme cap activitat en materia 
d'ínvestígació í desenvolupament. 

La Societat no posseeix derívats financers al tancament de I'exercici, ni tampoc ha 
tingut contractats durant I'exercici. 

Barcelona, 18 de mar~ de 2010 
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Sancho De f\viia. 2.' 08018 iJarceion" 
Tel 9348·\ 1700 Fax 93 300 40 85 
""'1'1." sftna s,; 

Serveis Funeraris 
de Barcelona 

Aquestes comptes anuals i I'informe de gestió han estat formulats per el Consell 
d'Administració en Barcelona a data 18 de mar~ de 2010. 

Relació de membres del Consell d'Administració: 

~/ 

~~~~~1:' 
II·lm. Sr. Jordi W. Carnes Ayats 

I 
l. 

Sr. Alfred Morales González 

L""",~~--~,~,,-,,,~ 
~~~ya,fud", .. ~ íV 

A ¿~C. 
.~./ .. fc,""·····c,! ..... ~. 

< '\(J'~l .cc ..... ··· .... · 

~YgéQ~~~ada Sáenz Badillos 

00:;)1\11 

Vicepresident 
D. Ramón Lafuente Leston 

/ 

II·lm. Sr. loan Puigdollers Fargas 

-~ 
___ L-~_. 

?~~ 

SN'ndreu Puig Sabanes 

fú¡1A/ 
Sr. Rafael Suñol Trepat 
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