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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Als Socis de Recollida de Residus d'Osona, S.L.,

1. Hem auditat els comptes anuals de Recollida de Residus d'Osona, S.L., que comprenen el
balanç a 31 de desembre de 2013, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. El
Consell d'Administració és el responsable de la formulació dels comptes anuals de la Societat,
d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat (que s’identifica
en la Nota 2 de la memòria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables
que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes
anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord amb la normativa reguladora
de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l’examen, mitjançant
la realització de proves selectives, de l’evidencia justificativa dels comptes anuals i
l’avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris comptables utilitzats i les
estimacions realitzades, estan d’acord amb el marc normatiu d'informació financera que
resulta d’aplicació.

2. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l’exercici 2013 adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Recollida de
Residus d'Osona, S.L. a 31 de desembre de 2013, així com dels resultats de les seves
operacions corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el
marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els
principis i criteris comptables en ell continguts.

3. Els comptes anuals de l'exercici anterior no van ser auditats perque la societat no estava
obligada a auditar-se. Per tant, la información comparativa de l’exercici 2012 s’ha de
considerar com a no auditada.

VIR AUDIT, S.L.P.

_____________________
Ramon Riera Creus
Soci - Auditor de Comptes

28 de març de 2014
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RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.
BALANÇOS ABREUJATS A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I DE 2012

(Expressats en euros)

ACTIU
Notes a

la Memòria 2013 2012

ACTIU NO CORRENT 1.774.186,76 1.713.260,92

Immobilitzat material Nota 5 1.692.311,71 1.664.079,21

Inversions financeres a llarg termini Nota 7.1 12.896,42 12.896,42

Actius per Impost diferit Nota 13 68.978,63 36.285,29

ACTIU CORRENT 2.277.855,52 2.234.705,93

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 569.084,56 1.230.074,93
Clients per vendes i prestacions de serveis Nota 7.1 493.541,17 1.166.353,23
Clients, empreses del grup i associades Notes 7.1 i 18 52.873,93 51.926,70
Personal Nota 7.1 9.743,97 -
Actiu per impost corrent Nota 13 11.833,36 12.152,69
Altres crèdits amb les Administracions Públiques Nota 13 1.092,13 (357,69)

Inversions en empreses del grup i associades a curt
termini Nota7.1 23.495,75 -

Inversions financeres a curt termini Nota 7.1 300.023,75 300.000,00

Efectiu i altres actius líquids equivalents Nota 8 1.385.251,46 704.631,00

TOTAL ACTIU 4.052.042,28 3.947.966,85
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RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.
BALANÇOS ABREUJATS A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I DE 2012

(Expressats en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU
Notes a

la Memòria 2013 2012

PATRIMONI NET 1.219.619,95 1.191.632,78

Fons propis Nota 12 1.117.558,46 1.036.381,73

Capital Nota 12.1 854.501,80 854.501,80
Capital escripturat 854.501,80 854.501,80

Reserves Nota 12.2 181.879,93 151.050,99

Resultat de l'exercici 81.176,73 30.828,94

Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 17 102.061,49 155.251,05

PASSIU NO CORRENT 362.296,67 467.975,94

Provisions a llarg termini Nota 15 122.700,48 120.645,78

Deutes a llarg termini Nota 9.1 195.855,55 280.794,00
Deutes amb entitats de crèdit 182.821,30 280.794,00
Altres passius financers 13.034,25 -

Passius per impost diferit Nota 13 i 17 43.740,64 66.536,16

PASSIU CORRENT 2.470.125,66 2.288.358,13

Provisions a curt termini Nota 15 328.709,78 -

Deutes a curt termini Nota 9.1 244.303,97 70.493,13
Deutes amb entitats de crèdit 85.233,97 70.493,13
Altres passius financers 159.070,00 -

Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.897.111,91 2.217.865,00
Proveïdors Nota 9.1 1.077.311,87 744.799,00
Proveïdors, empreses del grup i associades Notes 9 i 18 268.658,90 212.755,00
Creditors varis Nota 9.1 31.310,80 541.299,00
Personal (remuneracions pendents de pagament) Nota 9.1 267.120,55 445.348,10
Passiu per impost corrent Nota 13 67.159,90 18.567,90
Altres deutes amb les Administracions Públiques Nota 13 185.549,89 255.096,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.052.042,28 3.947.966,85
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RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2013 I 2012

(Expressats en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Notes a

la Memòria 2013 2012

Import net de la xifra de negocis 6.228.088,74 5.543.937,06

Aprovisionaments Nota 14.a (1.209.036,20) (1.663.714,00)

Altres ingressos d'explotació Nota 17.1 17.670,77 16.290,00

Despeses de personal Nota 14.b (3.086.154,52) (2.625.643,96)

Altres despeses d'explotació (1.558.258,78) (954.685,00)

Amortització de l'immobilitzat Nota 5 (360.032,56) (337.757,73)

Imputació de subvencions d'immobilitzat no
financer i altres Nota 17 75.985,10 76.008,00

Altres resultats 11.588,58 8,99

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 119.851,13 54.443,36

Ingressos financers 4.760,26 6.255,69

Despeses financeres (8.968,10) (15.552,30)

RESULTAT FINANCER (4.207,84) (9.296,61)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 115.643,29 45.146,75

Impost sobre beneficis Nota 13 (34.466,56) (14.317,87)

RESULTAT DE L'EXERCICI 81.176,73 30.828,88
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RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.
ESTATS ABREUJATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

A) ESTATS ABREUJATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS 2013 I 2012

(Expressats en euros)

Notes a
la Memòria 2013 2012

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS 81.176,73 30.828,94

Ingressos i despeses imputats directament al
patrimoni net

TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET - -

Transferències al compte de pèrdues i guanys:

Per subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 17 (75.985,10) (76.008,00)

Per efecte impositiu Nota 13 22.795,53 22.802,40

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE
PÈRDUES I GUANYS (53.189,57) (53.205,60)

TOTAL INGRESSOS I DESPESES
RECONEGUTS 27.987,16 (22.376,66)
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RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.
ESTATS ABREUJATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXCERCICIS 2013 I 2012
(Expressat en euros)

Capital
Escripturat Reserves

Resultat de
l'exercici

Subvencions,
donacions i llegats

rebuts Total

SALDO, FINAL DE L'ANY 2011 854.501,80 118.730,99 32.320,00 208.456,65 1.214.009,44

Total ingressos i despeses reconeguts - - 30.828,94 - 30.828,94

Altres variacions del patrimoni net - 32.320,00 (32.320,00) (53.205,60) (53.205,60)

SALDO, FINAL DE L'ANY 2012 854.501,80 151.050,99 30.828,94 155.251,05 1.191.632,78

Total ingressos i despeses reconeguts - - 81.176,73 (53.189,56) 27.987,17

Altres variacions del patrimoni net - 30.828,94 (30.828,94) - -
Distribució de resultats de l'exercici anterior - 30.828,94 (30.828,94) - -

SALDO, FINAL DE L'ANY 2013 854.501,80 181.879,93 81.176,73 102.061,49 1.219.619,95
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RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2013

NOTA 1. ACTIVITAT DE LA SOCIETAT

a) Constitució i domicili social

RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L., (d'ara endavant "la Societat"), va ser constituïda a Vic,
província de Barcelona, el 4 de juliol de 1996. El seu domicili social és a c/Historiador Ramon d'Abadal
i de Vinyals, núm. 5, 3a, Edifici Sucre. Vic.

b) Activitat

La seva activitat consisteix en la realització de serveis municipals de recollida, transport, tractament,
reciclatge i valorització de residus, amb totes les seves prestacions connexes, la titularitat de les quals
pertanyen al Consell Comarcal per delegació dels ajuntaments de la comarca d'Osona o de la Generalitat
de Catalunya.

Igualment la societat podrà gestionar l'administració, conservació i manteniment de les instal.lacions
corresponents, la qual cosa li ha de permetre, si és necessari, efectuar les obres de manteniment i
ampliacio de qualsevol naturalesa, tant si és per compte de la propietat com per compte de tercers, així
com qualsevol altra activitat relacionada amb el seu objecte social.

c) Règim legal

La Societat es regeix pels seus Estatuts Socials i per la vigent Llei de Societats de Capital.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Marc Normatiu d’informació financera aplicable a la Societat

Aquests comptes anuals s’han formulat pel Consell d’Administració de la Societat d’acord amb el marc
normatiu d’informació financera aplicable a la Societat, que està establert en:

• Codi de Comerç i la restant legislació mercantil.
• Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007.
• Les normes d’obligat compliment aprovades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de

Comptes en desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves normes
complementaries.

• La resta de normativa comptable espanyola que resulti d’aplicació.
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b) Imatge fidel

Els comptes anuals de l'exercici 2013 han estat obtinguts a partir dels registres comptables de la Societat
i s'han formulat d'acord amb la legislació mercantil vigent i les normes establertes en el Pla General de
Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, aplicant les modificacions
introduïdes al mateix pel Reial Decret 1159/2010, per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i dels resultats de la Societat.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat del Consell d'Administració de la
Societat. En els presents comptes anuals s'han utilitzat estimacions realitzades per valorar alguns dels
actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en els mateixos, i que,
bàsicament, es refereixen a l'avaluació de les pèrdues per deteriorament de determinats actius, a la vida
útil dels actius no corrents, a la probabilitat d'ocurrència de provisions, al càlcul de valors raonables i
valors de mercat i a la recuperabilitat d'actius per impostos diferits.

Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible en la data de
formulació d'aquests comptes anuals, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur
obliguin a modificar-los en propers exercicis. En aquest cas, es faria de forma prospectiva reconeixent
els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes de pèrdues i guanys.

d) Principi d'empresa en funcionament

No existeixen incerteses significatives ni aspectes sobre el futur que puguin dur associat un risc
important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius en l'exercici següent.
Per tant, els comptes anuals a 31 de desembre de 2013, s'han preparat d'acord amb el principi d'empresa
en funcionament, que implica que les operacions futures de la Societat es desenvoluparan en condicions
normals.

e) Comparació de la informació

Els comptes anuals corresponents a l'exercici 2013 es presenten de forma comparada amb els
corresponents de l'exercici anterior.

f) Agrupació de partides

A efectes de facilitar la comprensió del balanç, del compte de pèrdues i guanys y de l'estat de canvis en el
patrimoni net, aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-se els anàlisis requerits en les
notes corresponents de la memòria.
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g) Elements recollits en diferents partides

No existeixen elements patrimonials de naturalesa similar registrats en diferents partides del balanç de
situació.

h) Canvis en criteris comptables

Durant aquest exercici no s'han produït canvis de criteris comptables significatius respecte als criteris
aplicats en l'exercici anterior.

i) Estat de fluxos d'efectiu i informe de gestió

D'acord amb la legislació mercantil vigent, la Societat presenta balanç de situació, compte de pèrdues i
guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria abreujats. En conseqüència, no es presenta l'estat
de fluxos d'efectiu ni tampoc s'inclou l'informe de gestió.

NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

Les propostes de distribució dels resultats obtinguts en els exercicis 2013 i 2012, formulades el Consell
d'Administració, són les que es mostren a continuació, en euros:

2013 2012

Base de repartiment:
Benefici obtingut en l'exercici 81.176,73 30.828,94

81.176,73 30.828,94

Distribució a:
Reserva legal 8.117,67 3.082,89
Reserves especials 73.059,06 27.746,05

81.176,73 30.828,94

A l'efecte de l'article 4 dels Estatuts Socials de la Societat, i en compliment del que estableix l'article 111
del Reglament de Serveis de Corporacions Locals, es proposa la dotació del fons de reserva per a
l’amortització de capital privat.
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NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració dels seus Comptes Anuals
per l'exercici 2013, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:

a) Immobilitzat material

L'immobilitzat material es troba valorat pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de la
corresponent amortització acumulada i, si s'escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament reconegudes.

Les despeses de conservació i manteniment incorregudes durant l'exercici es carreguen al Compte de
Pèrdues i Guanys. Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material, que
representen un augment de la capacitat, productivitat o un allargament de la vida útil, es capitalitzen com
a major valor dels corresponents béns, una vegada donats de baixa els valors comptables dels elements
que hagin estat substituïts.

L'immobilitzat material, net si escau del valor residual del mateix, s'amortitza linealment en funció dels
anys de vida útil estimada que constitueixen el període en el qual la Societat espera utilitzar-los, segons
el següent quadre:

Anys de Vida
Útil Estimats

Construccions 25 - 10
Maquinària 10 - 9,09
Altres instal· lacions 10 - 4
Mobiliari 10 - 4
Equips informàtics 3
Elements de transport 10 - 6,67

Al tancament de l'exercici, la Societat avalua si existeixen indicis de deteriorament del valor dels
elements de l'immobilitzat material o d'alguna unitat generadora d'efectiu, en aquest cas, s'estimen els
imports recuperables i s'efectuen les correccions valoratives necessàries. S'entén que existeix una pèrdua
per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu valor comptable supera
al seu import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els costos
de venda i el seu valor en ús.

Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l'immobilitzat material, així com la seva
reversió quan les circumstàncies que les van motivar deixen d'existir, es reconeixen com una despesa o
un ingrés, respectivament, en el Compte de Pèrdues i Guanys.

El dia 6 de juny de 2009 va ser publicada una consulta en el BOICAC, (Butlletí Oficial de l'Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes) sobre el tractament comptable de la cessió dels béns de domini
públic que suposi exclusivament el dret d'ús sobre aquests béns, sense exigències de contraprestació.
D'acord amb el contingut d'aquest consulta l'entitat beneficiada per la cessió haurà de comptabilitzar el
dret d'ús que rep com un actiu, en aquest cas com a immobilitzat material dins el termini acordat per la
cessió.
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Com a conseqüència d'aquesta publicació la Societat recull en els seus estats financers de 31 de
desembre de 2013 els drets d'Ús cedits pel Consell Comarcal d'Osona dels elements de transport que són
propietat de l'Administració i que a efectes de la prestació són de servei públic de recollida i tractament
de residus.

b) Arrendaments

La Societat classifica un arrendament com financer quan de les condicions econòmiques de l'acord
d'arrendament es dedueix que se li han transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la
propietat de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments
operatius.

Les despeses d'arrendaments operatius incorreguts durant l'exercici es carreguen al Compte de Pèrdues i
Guanys.

c) Instruments financers

Els instruments financers utilitzats per la Societat, a efectes de la seva valoració, es classificaran en
alguna de les següents categories:

Préstecs i partides a cobrar i dèbits i partides a pagar

Préstecs i partides a cobrar

En aquesta categoria es classifiquen:

a) Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la prestació de
serveis per operacions de tràfic, i

b) Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni
derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qual són de quantia determinada o
determinable, i que no es negocien en un mercat actiu.

Dèbits i partides a pagar

En aquesta categoria es classifiquen:

a) Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i serveis per
operacions de tràfic, i

b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments derivats, no tenen
origen comercial.

Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu valor
raonable, que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada
més els costos de transacció que els són directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost
amortitzat o mètodes similars. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i
guanys. No obstant això, els crèdits i dèbits amb venciment no superior a un any que es van valorar
inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest import, llevat, en el cas de crèdits,
que s'haguessin deteriorat.
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Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix evidència
objectiva que el valor d'un crèdit, s'ha deteriorat, és a dir, si existeix evidència d'una reducció o retard en
els fluxos d'efectiu estimats futurs. La pèrdua per deteriorament correspon a la diferència entre el seu
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima que generaran, descomptats al
tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Les correccions de valor, així
com en el seu cas la seva reversió, es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys.

Interessos rebuts d'actius financers

Els interessos d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició es reconeixen com
ingressos en el Compte de Pèrdues i Guanys.

Baixa d'actius financers

Un actiu financer, o part del mateix, es dóna de baixa quan expiren o s'han cedit els drets contractuals
sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i s'han transferit de manera substancial els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat.

Baixa de passius financers

Un passiu financer es dóna de baixa quan s'extingeix l'obligació corresponent.

Fiances lliurades

Les fiances lliurades per arrendaments operatius es valoren per l'import lliurat, que no difereix
substancialment del seu valor raonable.

Fiances rebudes

Les fiances rebudes per arrendaments operatius es valoren per l'import rebut, que no difereix
substancialment del seu valor raonable.

d) Impost sobre beneficis

La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici recull tant l'impost corrent com els impostos
diferits, si procedeix.

L'import per impost corrent és la quantitat a satisfer per la Societat com a conseqüència de les
liquidacions fiscals de l'impost.

Les diferències entre el valor comptable dels actius i passius i la seva base fiscal, generen els saldos
d'impostos diferits d'actiu o de passiu que es calculen utilitzant els tipus de gravamen esperats en el
moment de la seva reversió.

Les variacions produïdes en l'exercici en els impostos diferits d'actiu o passiu es registren en el Compte
de Pèrdues i Guanys o directament en el patrimoni net, segons correspongui.
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Es reconeix el corresponent passiu per impost diferit per totes les diferències temporàries imponibles. A
la vegada, els actius per impost diferit es reconeixen únicament en la mesura que resulti probable que
l'empresa disposi de guanys fiscals futurs que permetin l'aplicació d'aquests actius. Sempre que es
compleixi aquesta condició es reconeix un actiu per impost diferit:

a) Per les diferències temporàries deduïbles;
b) Per les pèrdues fiscals a compensar en exercicis posteriors;
c) Per les deduccions i altres avantatges fiscals no utilitzades, que quedin pendents d'aplicar

fiscalment.

En cada tancament de balanç s'analitza el valor comptable dels actius per impostos diferits registrats, i es
realitzen els ajustaments necessaris en la mesura que existeixin dubtes sobre la seva recuperabilitat fiscal
futura. Així mateix, en cada tancament s'avaluen els actius per impostos diferits no registrats en el balanç
i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que passi a ser probable la seva recuperació amb
beneficis fiscals futurs.

e) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de
la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte evidència en contra, és el preu
acordat per a aquests béns o serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres
partides similars que la Societat pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels
crèdits.

Els ingressos procedents de la venda de béns únicament es registren quan es compleix totes i cadascuna
de les següents condicions:

a) S'ha transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns, amb
independència de la seva transmissió jurídica.

b) No es manté la gestió corrent dels béns venuts en un grau associat normalment amb la seva
propietat, ni es reté el control efectiu dels mateixos.

c) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat.

d) És probable que la Societat rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció, i

e) Els costos incorreguts o a incórrer en la transacció poden ser valorats amb fiabilitat.
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f) Provisions i contingències

Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de successos passats
dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Societat, l'import dels quals i moment de
cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç com provisions i es valoren pel valor actual de la
millor estimació possible de l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació.

Els ajustaments que sorgeixen per l'actualització de la provisió es registren com una despesa financera
conforme es van meritant. En el cas de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i sempre que
l'efecte financer no sigui significatiu, no es realitza cap tipus de descompte.

Així mateix, la Societat informa, si s'escau, de les contingències que no donen lloc a provisió.

g) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Les despeses relacionades amb la minimització de l'impacte mediambiental així com la protecció i
millora del medi ambient, es registren conforme a la seva naturalesa en el Compte de Pèrdues i Guanys
de l'exercici que es produeixen.

Els actius destinats a les esmentades activitats, es classifiquen en l'epígraf corresponent de l'immobilitzat
material i es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de la corresponent amortització
acumulada i, si escau, de l'import acumulat per les correccions valoratives per deteriorament
reconegudes.

h) Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions de capital no reintegrables, així com les donacions i llegats, es valoren pel valor
raonable de l'import concedit o del bé rebut. Inicialment s'imputen com a ingressos directament al
patrimoni net i es reconeixen en el Compte de Pèrdues i Guanys en proporció a la depreciació
experimentada durant el període pels actius finançats per aquestes subvencions, tret que es tracti d'actius
no depreciables, en aquest cas s'imputaran al resultat de l'exercici en que es produeixi l'alienació o baixa
dels mateixos.

Aquelles subvencions amb caràcter reintegrable, es registren com a passius fins que adquireixen la
condició de no reintegrables. La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin
el caràcter de no reintegrables, s'efectuarà atenent a la seva finalitat.

Les subvencions d'explotació, s'abonen als resultats de l'exercici en el moment del seu meritament.

i) Transaccions entre parts vinculades

Amb caràcter general, els elements objecte d'una transacció amb parts vinculades es comptabilitzen en el
moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d'acord amb allò previst en les
corresponents normes.
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NOTA 5. IMMOBILITZAT MATERIAL

El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2013 és el següent:

31/12/2012 Altes Altres 31/12/2013

Cost:
Construccions 48.339,54 - - 48.339,54
Instal· lacions tècniques i maquinària 593.483,00 - - 593.483,00
Altres instal· lacions, utillatge i mobiliari 30.031,14 - - 30.031,14
Equips processos d'informació 17.497,06 - - 17.497,06
Elements de transport 2.448.980,17 258.255,66 - 2.707.235,83
Acomptes i immobilitzat en curs - 130.000,00 - 130.000,00

3.138.330,91 388.255,66 - 3.526.586,57

Amortització Acumulada:
Construccions (48.339,54) - - (48.339,54)
Instal· lacions tècniques i maquinària (131.077,00) (61.249,00) - (192.326,00)
Altres instal· lacions, utillatge i mobiliari (14.075,14) (4.323,40) 9,40 (18.389,14)
Equips processos d'informació (13.802,06) (3.695,00) - (17.497,06)
Elements de transport (1.266.957,96) (290.765,16) - (1.557.723,12)

(1.474.251,70) (360.032,56) 9,40 (1.834.274,86)

Immobilitzat Material, Net 1.664.079,21 28.223,10 9,40 1.692.311,71

El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2012 és el següent:

31/12/2011 Altes Baixes 31/12/2012

Cost:
Construccions 48.339,54 - - 48.339,54
Instal· lacions tècniques i maquinària 615.228,00 - (21.745,00) 593.483,00
Altres instal· lacions, utillatge i mobiliari 30.031,14 - - 30.031,14
Equips de procés d'informació 17.497,06 - - 17.497,06
Elements de transport 2.448.964,17 16,00 - 2.448.980,17

3.160.059,91 16,00 (21.745,00) 3.138.330,91

Amortització Acumulada:
Construccions (48.339,54) - - (48.339,54)
Instal· lacions tècniques i maquinària (91.515,00) (61.307,00) 21.745,00 (131.077,00)
Altres instal· lacions, utillatge i mobiliari (8.637,14) (5.438,00) - (14.075,14)
Equips de procés d'informació (8.762,06) (5.040,00) - (13.802,06)
Elements de transport (1.000.984,96) (265.973,00) - (1.266.957,96)

(1.158.238,70) (337.758,00) 21.745,00 (1.474.251,70)

Immobilitzat Material, Net 2.001.821,21 (337.742,00) - 1.664.079,21



Comptes Anuals de Recollida de Residus d’Osona, S.L. Exercici 2013. 15
Esborrany subjecte

a canvis.

Elements totalment amortitzats i en ús

El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius totalment amortitzats i en ús, es mostra a
continuació, amb indicació del seu valor de cost:

31/12/2013 31/12/2012

Construccions 48.339,54 48.339,54
Mobiliari 4.008,02 4.008,02
Equips procés d’informació 17.497,06 2.555,12
Elements de transport 249.216,62 249.216,62

319.061,24 304.119,30

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscs a que estan
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. Al tancament de l’exercici 2013 no
existeix cap dèficit de cobertura relacionat amb els anomentats riscos.
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NOTA 6. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

6.1) Arrendaments operatius (la Societat com arrendatari)

El càrrec als resultats de l'exercici 2013 en concepte d'arrendaments operatius ha estat de 69.217,05
euros (111.304,58 a l'exercici 2012).

L'import total dels pagaments futurs mínims corresponents als arrendaments operatius no cancel·lables,
es desglossa a continuació:

2013 2012

Fins 1 any 96.509,28 83.427,00
Entre un i cinc anys 138.371,72 95.205,00
Més de cinc anys 13.288,70 19.440,00

248.169,70 198.072,00

NOTA 7. ACTIUS FINANCERS

El detall d'actius financers a llarg termini, és el següent:

Crèdits, Derivats
i altres

31/12/2013 31/12/2012

Préstecs i partides a cobrar (Nota 7.1) 12.896,42 12.896,42

El detall d'actius financers a curt termini, és el següent:

Crèdits, Derivats
i altres

31/12/2013 31/12/2012

Préstecs i partides a cobrar (Nota 7.1) 879.678,57 1.518.279,93
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7.1) Préstecs i partides a cobrar

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2013 i 2012 és la següent:

Saldo a 31/12/2013 Saldo a 31/12/2012
Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini

Crèdits per operacions comercials
Clients empreses del grup i associades - 52.873,93 - 51.926,70
Clients tercers - 493.541,17 - 1.166.353,23

Total crèdits per operacions
comercials - 546.415,10 - 1.218.279,93

Crèdits per operacions no comercials
Al personal - 9.743,97 - -
Imposicions - 300.023,75 - 300.000,00
Compte corrent amb empreses associades - 23.495,75 - -
Fiances i dipòsits 12.896,42 - 12.896,42 -

Total crèdits per operacions no
comercials 12.896,42 333.263,47 12.896,42 300.000,00

Total 12.896,42 879.678,57 12.896,42 1.518.279,93

7.2) Altra informació relativa a actius financers

a) Classificació per venciments

El venciment dels instruments financers d'actiu al tancament d'exercici 2013 és el següent:

Venciments anys
2014 Més de 5 anys Total

Inversions en empreses del grup i associades 23.495,75 - 23.495,75
Altres actius financers 23.495,75 - 23.495,75

Inversions financeres 300.023,75 12.896,42 312.920,17
Altres actius financers 300.023,75 12.896,42 312.920,17

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 556.159,07 - 556.159,07
Clients per vendes i prestacions de serveis 493.541,17 - 493.541,17
Clients, empreses del grup i associades 52.873,93 - 52.873,93
Personal 9.743,97 - 9.743,97

Total 879.678,57 12.896,42 892.574,99
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Així mateix, el venciment dels instruments financers d’actiu al tancament de l'exercici anterior va ser el
següent:

Venciment anys
2013 Més de 5 anys Total

Inversions financeres 300.000,00 12.896,42 312.896,42
Altres actius financers 300.000,00 12.896,42 312.896,42

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.218.279,93 - 1.218.279,93
Clients per vendes i prestacions de serveis 1.166.353,23 - 1.166.353,23
Clients, empreses del grup i associades 51.926,70 - 51.926,70

Total 1.518.279,93 12.896,42 1.531.176,35

NOTA 8. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

El detall d'aquests actius a 31 de desembre de 2013 i 2012, és el següent:

Saldo a
31/12/2013

Saldo a
31/12/2012

Comptes corrents 1.385.040,10 704.631,00
Caixa 211,36 -

Total 1.385.251,46 704.631,00

Aquest epígraf inclou bàsicament la tresoreria i dipòsits bancaris a curt termini amb un venciment inicial
de tres mesos a un termini inferior. L’efectiu i altres actius líquids equivalents es troben remunerats a
tipus de mercat. No existeixen restriccions a la lliure disponibilitat d’aquests saldos.
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NOTA 9. PASSIUS FINANCERS

El detall de passius financers a llarg termini, és el següent:

Deutes amb
entitats de crèdit

Altres passius
financers Total

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Dèbits i partides a pagar
(Nota 9.1) 182.821,30 280.794,00 13.034,25 - 195.855,55 280.794,00

El detall de passius financers a curt termini, és el següent:

Deutes amb entitats
de crèdit

Derivats i
Altres passius financers Total

Categories 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Dèbits i partides a pagar
(Nota 9.1) 85.233,97 70.493,13 1.803.472,12 1.239.696,32 1.888.706,09 1.325.087,34

9.1) Dèbits i partides a pagar

El seu detall a 31 de desembre de 2013 i 2012 s'indica a continuació, en euros:

Saldo a 31/12/2013 Saldo a 31/12/2012
Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini

Per operacions comercials:
Proveïdors - 1.077.311,87 - 744.799,00
Proveïdors parts vinculades (Nota 18) - 268.658,90 - 212.755,00
Creditors - 6.534,56 - 541.299,00
Creditors parts vinculades (Nots 18) - 24.776,24 - -

Total saldos per operacions comercials - 1.377.281,57 - 1.498.853,00

Per operacions no comercials:
Deutes amb entitats de crèdit 182.821,30 84.726,74 280.794,00 70.493,13
Deute financer amb parts vinculades
(Nota 18) - - - -
Proveïdors d'immobilitzat amb tercers - 130.000,00 - -
Deutes per interessos explícits amb
entitats de crèdit - 507,23 - -
Personal - 267.120,55 - 445.348,10
Fiances rebudes 13.034,25 29.070,00 - -

Total saldos per operacions no
comercials 195.855,55 511.424,52 280.794,00 515.841,23

Total dèbits i partides a pagar 195.855,55 1.888.706,09 280.794,00 2.014.694,23
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Deutes amb entitats de crèdit

El resum dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2013 s'indica a continuació, en euros:

A Curt Termini A Llarg Termini Total

Préstecs 84.726,74 182.821,30 267.548,04
Deutes per interessos 507,23 - 507,23

Total 85.233,97 182.821,30 268.055,27

9.2) Altra informació relativa a passius financers

a) Classificació per venciments

El detall dels venciments dels instruments financers de passiu al tancament de l'exercici 2013 és el
següent:

Venciment anys

2014 2015 2016 2017
Més de
5 anys Total

Deutes financers: 244.303,97 86.674,39 88.666,04 7.480,87 13.034,25 440.159,52
Deutes amb entitats de crèdit 85.233,97 86.674,39 88.666,04 7.480,87 - 268.055,27
Altres passius financers 159.070,00 - - - 13.034,25 172.104,25

Creditors comercials i altres
comptes a pagar: 1.644.402,12 - - - - 1.644.402,12
Proveïdors 1.077.311,87 - - - - 1.077.311,87
Empreses del grup i associades 293.435,14 - - - - 293.435,14
Creditors varis 6.534,56 - - - - 6.534,56
Personal 267.120,55 - - - - 267.120,55

Total 1.888.706,09 86.674,39 88.666,04 7.480,87 13.034,25 2.084.561,64

Així mateix, el detall dels venciments dels instruments financers de passiu al tancament de l'exercici
anterior va ser el següent:

Venciment anys
2013 2014 2015 2016 2017 Total

Deutes financers: 70.493,13 85.233,97 86.674,39 88.666,04 20.219,60 351.287,13
Deutes amb entitats de crèdit 70.493,13 85.233,97 86.674,39 88.666,04 20.219,60 351.287,13

Creditors comercials i altres
comptes a pagar: 1.402.902,10 - - - - 1.402.902,10
Proveïdors 744.799,00 - - - - 744.799,00
Empreses del grup i associades 212.755,00 - - - - 212.755,00
Personal 445.348,10 - - - - 445.348,10

Total 1.473.395,23 85.233,97 86.674,39 88.666,04 20.219,60 1.754.189,23
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NOTA 10. INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENT REALITZATS A
PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL

En la taula adjunta es presenta la informació relativa als ajornaments de pagament efectuats a
proveïdors, conforme a l’establert en la resolució de l’ICAC de 29 de desembre de 2010, que
desenvolupa l’obligació d’informació establerta en la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010 de
5 de juliol sobre mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials:

Exercici 2013 Exercici 2012
Import % Import %

Pagaments realitzats a la data de
tancament del balanç
Dins del termini màxim legal 2.176.329,11 99,96% 2.150.710,00 100,00%
Resta 851,72 0,04% - -%

Total pagaments de l’exercici 2.177.180,83 100,00% 2.150.710,00 100,00%

PMPE (dies) 40,79 - 91,72 -

Ajornaments que a data de tancament
sobrepassen el termini màxim legal (60
dies)

- - 3,9 -

Per PMPE s’entén “Termini mitjà ponderat excedit de pagaments”, és a dir l’import resultant del
quocient format en el numerador pel sumatori dels productes de cadascun dels pagaments a proveïdors
realitzats en l’exercici amb un ajornament superior al respectiu termini legal de pagament i el nombre de
dies d’ajornament excedit del respectiu termini, i en el denominador per l’import total dels pagaments
realitzats en l’exercici amb un ajornament superior al termini legal de pagament.

En “Resta” es troben aquells pagaments que excedeixen el termini màxim legal.

En la línea d’ajornament s’inclou l’import del saldo pendent de pagament a proveïdors que al tancament
de l’exercici acumuli un ajornament superior al termini legal de pagament
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NOTA 11. INFORMACIÓ SOBRE LA NATURALESA I EL NIVELL DE RISC PROCEDENT
D'INSTRUMENTS FINANCERS

Les activitats de la Societat estan exposades a diferents tipus de riscos financers, destacant
fonamentalment els riscos de crèdit, de liquiditat i tipus d'interès.

11.1) Risc de crèdit

Els principals actius financers de la Societat són saldos de caixa i efectiu, deutors comercials i altres
comptes a cobrar, i inversions, que representen l'exposició màxima de la Societat al risc de crèdit en
relació amb els actius financers.

11.2) Risc de liquiditat

La Societat porta a terme una gestió prudent del risc de liquiditat, fonamentada en el manteniment de
suficient efectiu o dipòsits de liquiditat immediata, així com la contractació de facilitats creditícies
compromeses per import suficient per suportar les necessitats previstes.

Especialment, podem resumir els punts en els quals es dóna més atenció:

- Liquiditat d'actius monetaris: manteniment de suficient efectiu i col·locació d'excedents a terminis
molt curts en entitats financeres d'elevat nivell creditici.

- Diversificació i disponibilitat de fonts de finançament amb diferents entitats financeres, així com
diversificació en productes financers i venciments.

11.3) Risc de tipus d'interès

Les variacions dels tipus d'interès modifiquen el valor raonable d'aquells actius i passius que meriten a
un tipus d'interès fix així com els fluxos futurs dels actius i passius referenciats a un tipus d'interès
variable.
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NOTA 12. FONS PROPIS

12.1) Capital Social

A 31 de desembre de 2013, així com a 31 de desembre de 2012, el capital social està representat per
14.218 participacions socials de 60,10 Euros nominals cadascuna, totalment subscrites i desemborsades.
Aquestes participacions gaudeixen d'iguals drets polítics i econòmics.

Les societats amb participació directa o indirecta igual o superior al 10% del capital social són les
següents:

2013 2012

Soci
Nº

participacions
%

participacions
Nº

participacions
%

participacions

Consell Comarcal d'Osona 7.820 55,00 7.820 55,00
Cespa, Compañia Española de Servicios
Publicos Auxiliares, S.A 6.398 45,00 6.398 45,00

12.2) Reserves

El detall de les Reserves és el següent:

2013 2012

Reserva legal 46.695,54 43.612,65
Reserves voluntàries 135.179,55 107.433,50
Diferencies per ajust del capital a euross 4,84 4,84

Total 181.879,93 151.050,99

a) Reserva legal

La Reserva Legal és restringida pel que fa al seu ús, el qual està determinat per diverses disposicions
legals. De conformitat amb la Llei de Societats de Capital, estan obligades a dotar-la les societats
mercantils que, sota aquesta forma jurídica, obtinguin beneficis, amb un 10% dels mateixos, fins que el
fons de reserva constituït abasti la cinquena part del capital social subscrit. Les destinacions de la reserva
legal són la compensació de pèrdues o l'ampliació de capital per la part que excedeixi del 10% del capital
ja augmentat, així com la seva distribució als accionistes en cas de liquidació. A 31 de desembre de
2013, la Reserva Legal no estava dotada en la seva totalitat.

b) Reserva especial

A l'efecte de l'article 4 dels Estatuts Socials de la Socieat, i en compliment del que estableix l'article 111
del Reglament de Serveis de Corporacions Locals, es proposa la dotació del fons de reserva per a la
amortització de capital privat. (Nota 3).
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NOTA 13. SITUACIÓ FISCAL

El detall dels saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2013 i 2012 és
el següent, en euros:

31/12/2013 31/12/2012
A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar

No corrent:
Actius per impostos diferits 68.978,63 - 36.285,29 -
Passius per impostos diferits - 43.740,64 - 66.536,16

68.978,63 43.740,64 36.285,29 66.536,16

Corrent:
Impost sobre el Valor Afegit 1.092,13 - (2.819,26) 49.575,62
Devolució d'Impostos 357,52 - 3.157,08 -
Ret. i pagaments a compte de l'Impost de
Societats 11.475,84 - 8.995,61 -
Retencions per IRPF - 100.766,62 - 59.460,23
Provisió per Impost de Societats - 67.159,90 - 18.567,90
Seguretat Social - 84.783,27 2.461,57 146.060,15

12.925,49 252.709,79 11.795,00 273.663,90

Situació fiscal

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives
fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció
de quatre anys. En conseqüència, amb motiu d'eventuals inspeccions, podrien sorgir passius addicionals
als registrats per la Societat. No obstant, els assessors i la direcció de la Societat consideren que aquests
passius, en cas de produir-se, no serien significatius sobre els comptes anuals presos en el seu conjunt.

Impost sobre beneficis

El moviment dels impostos diferits generats i cancel·lats, es detalla a continuació, en euros:

Compte de Pèrdues i Guanys
Saldo al

31/12/2012 Generats Cancel·lats
Saldo al

31/12/2013

Actius per impostos diferits:
Diferencies temporàries 36.285,29 32.693,34 - 68.978,63

Passius per impostos diferits:
Diferències temporàries (66.536,16) - 22.795,52 (43.740,64)
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El moviment dels impostos diferits generats i cancel·lats relatius a l'exercici anterior, es detalla a
continuació, en euros:

Compte de Pèrdues i Guanys
Saldo al

31/12/2011 Generats Cancel·lats
Saldo al

31/12/2012

Actius per impostos diferits:
Diferencies temporàries 34.835,00 1.450,29 - 36.285,29

Passius per impostos diferits:
Diferències temporàries (88.531,92) - 21.995,76 (66.536,16)

NOTA 14. INGRESSOS I DESPESES

a) Aprovisionaments

La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys adjunt és la següent, en euros:

2013 2012

Consums de mercaderies
Nacionals 94.001,17 107.017,42

94.001,17 107.017,42

Altres despeses externes 1.115.035,03 1.556.696,58

Total Aprovisionaments 1.209.036,20 1.663.714,00

b) Despeses de personal

La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys adjunt és la següent:

2013 2012

Sous i salaris 2.346.262,93 1.966.318,26
Indemnitzacions - 22.000,00
Seguretat Social a càrrec de l'empresa 721.232,63 628.770,99
Altres despeses socials 18.658,96 8.554,71

Total despeses de personal 3.086.154,52 2.625.643,96
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NOTA 15. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

15.1) Provisions

El detall i el moviment de les provisions al llarg de l'exercici és el següent:

Tipus de provisió
Saldo a

31/12/2012 Altes Dotacions
Saldo a

31/12/2013

Llarg Termini:
Altres responsabilitats (*) 120.645,78 2.054,70 - 122.700,48

Curt Termini:
Retribucions al personal - 328.709,78 - 328.709,78

(*) Recull la retribució a la participació d’un dels socis de la societat segons el plec de condicions
administratives del concurs per la selecció del soci privat de la societat. El tipus d’interès de referencia
és el fixat al plec mencionat.

NOTA 16. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

La Societat no té actius d'importància ni ha incorregut en despeses rellevants destinades a la
minimització de l'impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient. Així mateix, no
existeixen provisions per a riscos i despeses ni contingències relacionades amb la protecció i millora del
medi ambient.
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NOTA 17. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

El moviment de les subvencions, donacions i llegats rebuts atorgats durant els exercicis 2013 i 2012 es
mostra a continuació:

Import a
31/12/2013

Import a
31/12/2012

Saldo a l'inici de l'exercici 155.251,05 208.456,65
(-) Subvencions traspassades a resultats de l'exercici (75.985,10) (76.008,00)
(+) Efecte fiscal 22.795,53 22.802,40

Saldo al tancament de l'exercici 102.061,49 155.251,05

Totes aquestes subvencions han estat concedides per l’Administració local i més concretament el
Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona.

17.1) Subvencions a l'explotació

Durant el present exercici la Societat ha rebut un total de 17.670,77 euros en concepte de subvencions
d'explotació (16.278,27 euros el 2012) que han estat registrades com ingrés en el compte de pèrdues i
guanys de l'exercici. El seu detall és el següent:

Any de
concessió

Entitat /
Organisme atorgant Concepte

Import
original

Traspàs a
resultats 2013

Import
Pendent

31/12/2013

2013 Agència Catalana de
Residus

Cannon Gestió
Residus

17.670,77 (17.670,77) -
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NOTA 18. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

18.1) Saldos entre parts vinculades

El detall dels saldos mantinguts amb parts vinculades a 31 de desembre de 2013 s'indica a continuació,
en euros:

Saldos pendents amb parts vinculades
a l'exercici 2013

Entitat
Dominant

Empreses
Associades

ACTIU CORRENT - 76.369,68

Deutors comercials i altres comptes a cobrar: - 52.873,93
Clients per vendes i prestació de serveis a curt termini - 52.873,93

Inversions financeres a curt termini: - 23.495,75
Altres actius financers - 23.495,75

PASSIU CORRENT (135.029,20) (158.405,94)

Creditors comercials i altres comptes a pagar: (135.029,20) (158.405,94)
Proveïdors a curt termini (135.029,20) (133.629,70)
Creditors varis - (24.776,24)

El detall dels saldos mantinguts amb parts vinculades a 31 de desembre de 2012 s'indica a continuació,
en euros:

Saldos pendents amb parts vinculades
a l'exercici 2012

Entitat
Dominant

Empreses
Associades

ACTIU CORRENT - 51.926,70

Deutors comercials i altres comptes a cobrar: - 51.926,70
Clients per vendes i prestació de serveis a curt termini,
dels quals:

- 51.926,70

PASSIU CORRENT (52.834,00) (159.871,00)

Creditors comercials i altres comptes a pagar: (52.834,00) (159.871,00)
Proveïdors a curt termini (52.834,00) (159.871,00)
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18.2) Transaccions entre parts vinculades

Les transaccions més significatives efectuades amb parts vinculades en l'exercici 2013 es detallen a
continuació:

Operacions amb parts
vinculades en l'exercici 2013

Entitat
Dominant

Empreses
Associades

Prestació de serveis - 100.321,99
Recepció de serveis 111.594,38 350.063,50

Les transaccions més significatives efectuades amb parts vinculades en l'exercici 2012 es detallen a
continuació:

Operacions amb parts
vinculades en l'exercici 2012 Entitat Dominant

Empreses
Associades

Prestació de serveis 1.390,00 89.565,00
Recepció de serveis 52.883,00 370.369,00

18.3) Saldos i Transaccions amb el Consell d'Administració i Alta Direcció

Els imports rebuts per membres del Consell d'Administració durant els exercicis 2013 i 2012, es detallen
a continuació, en euros:

2013 2012

Sous, dietes i altres remuneracions 35.000,00 45.500,00

No hi ha personal que compleixi amb la definició d’Alta Direcció i que no formi part del Consell
d’Administració.

A 31 de desembre de 2013, no existeixen compromisos per complements de pensions, avals o garanties
concedides a favor del Consell d'Administració.
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Altra informació referent al Consell d'Administració

En aplicació de la Llei de Societats de Capital, el detall de participacions en altres societats amb el
mateix, anàleg o complementari objecte social la titularitat de la qual correspon al Consell
d'Administració de la Societat, és el següent:

Titular Societat Participada Activitat Càrrec

Montserrat Bosch
Coma

Vialnet Vic, S.L.
Recollida i tractament de residus

Conseller

Montserrat Bosch
Coma

Serveis
Mediambientals de La
Selva Nora, S.A.

Recollida i tractament de residus Conseller

Narcís Llongarriu Pujol Vialnet Vic, S.L. Recollida i tractament de residus Conseller

Narcís Llongarriu Pujol Serveis
Mediambientals de La
Selva Nora, S.A.

Recollida i tractament de residus Conseller

Gonzalo Mª Rodríguez
San Juan

Ecoembalajes España,
S.A.

Recollida i tractament de residus Conseller

Gonzalo Mª Rodríguez
San Juan

Sitkol, S.A. Construcció i explotació de
cementiris

Administrador Mancomunat

Gonzalo Mª Rodríguez
San Juan

Ingeniería Ambiental
Granadina, S.A.

Neteja urbana i recollida i
tractament de residus

Conseller Delegat

Gonzalo Mª Rodríguez
San Juan

Necrópolis de
Valladolid, S.A.

Gestió i manteniment del cementiri
de Valladolid

Conseller Delegat

Gonzalo Mª Rodríguez
San Juan

Vialnetvic, S.L. Recollida i tractament de residus Conseller

Gonzalo Mª Rodríguez
San Juan

Serveis
Mediambientals de La
Selva Nora, S.A.

Recollida i tractament de residus Conseller

Gonzalo Mª Rodríguez
San Juan

Ingenieria Urbana, S.A. Recollida i tractament de residus Conseller

Antoni Serrat Callís Vialnetvic, S.L. Recollida i tractament de residus Conseller

Així mateix, i d'acord amb la Llei 26/2003, de 17 de juliol, esmentada anteriorment, s'informa que el
Consell d'Administració no ha realitzat cap activitat, per compte propi o aliena, amb la Societat que
pugui considerar-se aliena al tràfic ordinari que no s'hagi realitzat en condicions normals de mercat.
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NOTA 19. ALTRA INFORMACIÓ

El nombre mig de treballadors durant els exercicis 2013 i 2012, distribuït per categories, és el següent:

2013 2012

Personal administratiu 4,00 8,00
Tècnics i operaris 66,00 54,00

Total 70,00 62,00

La distribució del personal de la Societat al tancament de cada exercici, per categories i sexes, és la
següent:

2013 2012
Homes Dones Total Homes Dones Total

Personal administratiu 3 1 4 4 4 8
Tècnics i operaris 63 3 66 62 - 62

Total 66 4 70 66 4 70

L'import dels honoraris meritats pels serveis d'auditoria dels comptes anuals corresponents a l'exercici
acabat el 31 de desembre de 2013 ha estat de 4.800,00 euros (0,00 euros l'exercici anterior).
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FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS

En compliment de la normativa mercantil vigent, el Consell d'Administració de RECOLLIDA DE
RESIDUS D'OSONA, S.L. formula els Comptes Anuals corresponents a l'exercici anual finalitzat el 31
de desembre de 2013 que es composa dels fulls adjunts número 1 a 31 més els Models Oficials pel
dipòsit al Registre Mercantil.

Vic, 30 de gener de 2014
El Consell d'Administració

Joan Roca Tió Jordi Serra Macià
President Vocal

Miquel Arisa Coma Antoni Serrat Callís
Vocal Vocal

Josep Saigí Grau Gonzalo Mª Rodríguez San Juan
Vocal Vocal

Narcís Llongarriu Pujol Montserrat Bosch Coma
Vocal Vocal
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