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Al soci de la Societat
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L.

1.- Heñí auditat els comptes anuals abreujats de COMUNICACIONS
AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L. que comprenen el balan9 de situació
abreujat a 31 de desembre de 2008, el compte de pérdues i guanys abreujat, l'estat
abreujat de canvis en el patrimoni net i la memoria abreujats corresponents a
l'exercici anual tancat en aquesta data, la formulació deis quals es responsabilitat deis
Administradors de la Societat. La nostra responsabilitat es la d'expressar una opinió
sobre els esmentats comptes anuals abreujats en el seu conjunt, basada en el treball
realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades, que requereixen
l'examen, mitjan9ant la realització de pro ves selectives, de l'evidéncia justificativa
deis comptes anuals abreujats i l'avaluació de llur presentació, deis principis
comptables aplicáis i de les estimacions realitzades.

2.- Els comptes anuals abreujats de l'exercici 2008 adjunts son els primers que els
Administradors de COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L.
formulen aplicant el Pía General de Comptabilitat aprovat peí Reial Decret
1514/2007. En aquest sentit, d'acord amb el que estableix l'apartat 1 de la
Disposició Transitoria Quarta del citat Reial Decret, s'han considerat els citats
comptes anuals abreujats com comptes anuals abreujats iniciáis, motiu peí qual no
s'inclouen xifres comparatives. A la nota 15 "Aspectes deriváis de la transició a les
noves normes comptables", i a la nota 16 "Balan9 i comte de pérdues i guanys
inclosos en els comptes anuals de l'exercici anterior" de la memoria abreujada
adjunta, s'incorporen el balan9 abreujat i el compte de pérdues i guanys abreujat
inclosos en els comptes anuals abreujats aprovats de l'exercici 2007, que van ser
formulats aplicant el Pía General de Comptabilitat vigent en aquell exercici,
juntament amb una explicació de les principáis diferencies entre els criteris
comptables i els actuáis, així com la quantificació de 1'impacte que produeix aquesta
variació de criteris comptables en el patrimoni net a l'l de gener de 2008, data de
transició. La nostra opinió es refereix exclusivament ais comptes anuals abreujats
iniciáis de l'exercici 2008. Amb data 2 de abril de 2008 vam emetre el nostre
informe d'auditoria deis comptes anuals abreujats de l'exercici 2007, formulats de
conformitat amb els principis i normes comptables generalment acceptats en la
normativa espanyola vigents en aquell exercici, en el que expressávem una opinió
favorable.

E



EURO

2/2

3.- Segons la nostra opinió els comptes anuals abreujats de l'exercici 2008 adjunts
expressen, en tots el aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera de COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L.
a 31 de desembre de 2008 i del resultat de llurs operacions i del estat de canvis en el
patrimoni net i contenen la informació necessária i suficient per a llur interpretació i
adequada comprensió, de conformitat amb principis i normes comptables
generalment acceptats en la normativa espanyola que resulten d'aplicació.

EUROAUDIT AUDITORES, S.A.
Fdo.: Antoni Font Fiera
Núm. R.O.A.C. - S0741

Barcelona, a 2 d'abril de 2009

COLLEGI
DE CENSORS JURÁIS
DE COMPTES
DE CATALUNYA

Membre exercent:

EUROAUDIT
AUDITORES, S.A.

Any 2009 Núm. 20/09/04066
COPIA GRATU'ÍTA
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C O M P T E S A N U A L S

DEL 1 /01 /08 AL 31 /12 /08
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A 31/12/08



BALANCE DE SITUACIÓN BA1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUNICACIONS AUDIOVISUALS

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000

I. Inmovilizado intangible 11100 | 5

II. Inmovilizado material 11200

III. Inversiones inmobiliarias 11300

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

V. Inversiones financieras a largo plazo 11500

VI. Activos por impuesto diferido 11600

Vil. Deudores comerciales no corrientes 11700

B) ACTIVO CORRIENTE 12000

I. Activos no corrientes mantenidos para la-venta 12100

II. Existencias 12200

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12300

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12380

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

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 12382

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 12370

3. Otros deudores 12390

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 12500

VI. Periodificaciones a corto plazo 12600

Vil. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12700

TOTAL ACTIVO (A + B) I 10000

38,105,10
885,20

37.219,90

234.092,21

176.891,30
43.227,73

43.227,73

133.663,57

478,45
56.722,46

272.197,31

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

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



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BA2.1

B61323085

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUNICACIONS AUDIOVISUALS
UbbABADhLL.Ü.L.U.

ajo para las firmas ce los adrtiinistradjares

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2008 (1) EJERCICIO .(2)

A) PATRIMONIO NETO 20000

A-1) Fondos propios 21000

I. Capital 21100

1. Capital escriturado 21110

2. (Capital no exigido) 21120

II. Prima de emisión 21200

III. Reservas 21300

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 21400

V. Resultados de ejercicios anteriores 21500

VI. Otras aportaciones de socios 21600

Vil. Resultado del ejercicio 21700

VIII. (Dividendo a cuenta) 21800

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 21900

A-2) Ajustes por cambios de valor 22000

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 23000

B) PASIVO NO CORRIENTE 31000

I. Provisiones a largo plazo 31100

II. Deudas a largo plazo 31200

1. Deudas con entidades de crédito 31220

2. Acreedores por arrendamiento financiero 31230

3. Otras deudas a largo plazo 31290

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 31300

IV. Pasivos por impuesto diferido 31400

V. Periodificaciones a largo plazo 31500

VI. Acreedores comerciales no corrientes 31600

Vil. Deuda con características especiales a largo plazo I 31700

185.582,66
185.582,66
120.223,44
120.223,44

66.150,56

-791,34

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



C O M P T E DE P E R D U E S I G U A N Y S

D E L 1 /01 /08 AL 31/12/08



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BA2.2

NIF: B61 323085

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUNICACIONS AUDIOVISUALS
'DE SABADELL.S.LU.

'̂ Y- O í j 0 ; \l

^AÍfTJ^y? \\r^S«fW/CÉ^
Espac¡adestina<u¡_ua«nas firmas OB los administradores ^^d^^^x ^"""^1

— u

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para

la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

1 . Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financien:

3. Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con empresas del grupo y ase

V. Acreedores comerciales y otras cuen-

1 . Proveedores

a) Proveedores a largo plazo

b) Proveedores a corto plazo

2. Otros acreedores

VI. Periodiflcaciones a corto plazo

Vil. Deuda con características especiales

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + E

jetadas a corto plazo

as a pagar

a corto plazo

3 + C)

32000

32100

32200

32300

32320

32330

32390

32400

32500

32580

32581

32582

32590

32600

32700

30000

NOTAS DE
LA MEMORIA

7

EJERCICIO 2008 ^)

86.614,65

950,01

950,01

85.664,64
10.548,29

10.548,29
75.116,35

272.197,31

u
EJERCICIO (2)

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

7
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PA

NIF: B61323085

DENOMINACIÓN SOCIAL:
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS
DbSABADLLL.tí.LU.

Espa

(DEBE) / HABER

1. Importe neto de la cifra de negocios 40100
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación 40200

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 40300

4. Aprovisionamientos 40400

5. Otros ingresos de explotación 40500

6. Gastos de personal 40600

7. Otros gastos de explotación 40700 10

8. Amortización del inmovilizado 40800
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras 40900

10. Excesos de provisiones 41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 41200

13. Otros resultados 41300
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 49100

14. Ingresos financieros 41400
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter

financiero 41430

b) Otros ingresos financieros 41490

15. Gastos financieros 41500

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 41600

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

financieros 41800

B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18) 49200

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 49300

19. Impuestos sobre beneficios 41900

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) I 49500

175.722,91

-34.208,42
845.220,00
-593.469,01
-394.113,67
-8.462,63

8.749,00
-561,82
465,96

465,96
-695,48

-229,52
-791,34

-791,34

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PNA1

NIF:

DENOMU

COMÚN

A) Estado abreviado de ingresos )

B61323085 ^^f\\'f\/] i \ \N SOCIAL: V^/J^A^X

ICACIONSAUDIOVISUALS .^/^^^ \s reconocidos en el ejercicio

3 \ "" — 1yg* \fé£L
UhSABAUbLL.tí.L.U. X^f /Kj^T^} \ ÍM ' \<W ' ''í' ~^E^J^

Espacio\des)raaaa p¡»ra las firma( de los admlnisjradoges ^^—^^^/"^ /^ ̂ \

"•* — " \) RES

INGRESO
NETO

1. Por'

II. Por

111. Sub\. Por .

V. Por
lave

VI. Difer

VII. Efec
B) TOT>

ELP

TRANSFE

VIII. Por\. Por c

X. Subv
XI. Por a

lave

XII. Difer

XIII. Efecl
C) TOT/

GAN

TOTAL DE

ULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
S Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO

/aloración de instrumentos financieros

;oberturas de flujos de efectivo

/endones, donaciones y legados recibidos

ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
nta

encías de conversión

to impositivo
\ INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
ATRIMONIO NETO (1 + II + III + IV + V + VI + VII)

RENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

/aloración de instrumentos financieros

¡oberturas de flujos de efectivo

endones, donaciones y legados recibidos
ctivos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
nta

encías de conversión

o impositivo
U- TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y
ANCIAS (VIII + IX -i- X + XI + XII + XIII)

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A +• B + C)

59100

NOTAS DE^
LA MEMORIA EJERCICIO 2008 (1)

-791,34

EJERCICIO (2)

50010

50020

50030

50040

50050

50060

50070

59200

50080

50090

50100

50110

50120

50130

59300

59400 -791,34 -

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



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

PNA2

.e*v

NIF:

DENOMIN
COMUNIC

B61 323085 ,
ACIÓN SOCIAL: VJ~
ACIONS AUDIOVISUALS ., ̂ "^

DE SABADELL.S.LU. ^-
tsua¿^̂Jo destinado para las firmas de los admln

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1)
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

(1) V anteriores
II. Ajustes

ante rio

B) SALDO

por errores del ejercicio (1)v
res

AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
•(2)

I. Total Ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital ¡

3. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2)
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

(2)

II. Ajuste 3 por errores del elerclclo (2)
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2008 (3)

1. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2008 (3)

511

512

513

514

516

516

617

518

626

524

611

512

613

514

615

616

517

518

526

524

525

CAPITAL .

ESCRITURADO

01

120.223,44

120.223,44

(NO EXIGIDO)

02

\A

DE EMISIÓN

03

RESERVAS

r

04

46.883,34

19.267,22

66.150,56

YA ^>
I ) ^

(ACCIONES Y
PARTICIPACIONES

EN PATRIMONIO
PROPIAS)

05

r-i A rBAF

RESULTADOS
DE EJERCICIOS

ANTERIORES

OS

~> f~^ \ 1 ^\O

19.267,22

-19.267,22

0,00

OTRAS
APORTACIONES

DE SOCIOS

07

K 1 ANA

RESULTADO
DEL EJERCICIO

08

-791,34

-791,34

(DIVIDENDO
A CUENTA)

09

OTROS
INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO

NETO

10

/^^\

AJUSTES
POR CAMBIOS

DEVALOR

11

1W
SUBVENCIONES,

DONACIONES
Y LEGADOS
RECIBIDOS

12

I TOTAL

: 13

',

!

I

;

186.374,00

-791,34
,

185.582,66

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



MEMORIAHH (ABREUJADA)
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L.U.
B61323085

01 - ACTIVITAT DE L'EMPRESA

02 - BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS

03 - APLICACIÓ DE RESULTATS

04 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

05 - IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS

IMMOBILIÁRIES

06-ACTIUSFINANCERS

07 - PASSIUS FINANCERS

08 - FONS PROPIS

09-SITUACIÓ FISCAL

10 - INGRESSOS I DESPESES

11 -SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
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16 - BALANQ I COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS INCLOSOS EN ELS

COMPTES ANUALS DE.L'EXERCICI ANTERIOR
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MEMORIA (ABREUJADA)

Ü

COMUNICACIONS AUDIOVÍSUALS DE SABADELL, S.L.U.
B61323085

01 - ACTIVITAT DE L'EMPRESA

La societat COMUNICACIONS AUDIOVÍSUALS DE SABADELL, S.L.U., a que es refereix la
present memoria es va constituir l'any 1997 i té el seu domicili social i fiscal a CL DR.PUIG , 18, 08202
SABADELL, BARCELONA . El Régim Jurídic en el moment de la seva constitució va ser de Societat
limitada.

.a Societat figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 29668, Foli 211, Full B159194.

ACTIVITAT:

La Societat té com a activitat principal:

GESTIÓ DE L'EMISSORA MUNICIPAL RADIO SABADELL

02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS

1. Imatge fidel:

Els comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables, havent-se aplicat les
disposicions legáis vigents en materia comptable amb Pobjecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de
la situació financera i deis resultats de la Societat.

2. Principis comptables no obligatoris aplicáis:

No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part de Padministració de la entitat, la aplicado
de principis comptables facultatius distints deis obligatoris a que es refereix Part. 38 del codi de comer? i la
part primera del pía general de comptabilitat.

3. Aspectes crítics de la valorado i estimació de la incertesa:

En ['elaborado deis comptes anuals abreujats corresponents a l'exercici 2008 s'han determinat
^stlmacions i hipótesis en fundó de la millón informado disponible a 31/12/2008 sobre els fets analitzats. Es

/possíBre que esdeveniments que poden teñir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a Palca o a la baixa) en
próxims exercicis, el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els

comptes anuals futurs.

Comparado de la informado:

Transido al nou pía comptable

A efectes de la obligado establerta a Partióle 35.6 del Codi de Comer?, i a efectes derivats de la
aplicado del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals actuáis es consideren
comptes anuals iniciáis, per la qual cosa no se'n reflectiran xifres comparatives.

5. Elements recollits en varíes partides

No existeixen elements patrimonials de PActiu o del Passiu que figurín en mes d'una partida del
Balan?.

6. Canvis en criteris comptables

Página 2
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MEMORIA (ABREUJADA)
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L.U.
B61323085 _

En el present exercici, no s'han realltzat altres canvis en criteris compíabies deis marcats per
l'adaptació de la comptabilitat al nou Pía General Contable.

7. Correcció d'errors

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els comptes,
els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments a les estimaclons en el
tancament de l'exercici, han estat comentades en els seus apartáis corresponents.

03 - APLICACIÓ DE RESULTÁIS

1. Tot seguit es detalla la proposta de distribució de resultats:

BASE DE REPARTIMENT
/

'érdues i guanys

DISTRIBUCIÓ

Dísminució de Reserves voluntáríes

-791,34

791,34

2. No hi ha hagut dlstribució de dividends a compte en l'exercici.

3. No existeixen limitacions per a la distribució de dividends.

04 - NORMES REGISTRE I VALORACIÓ

S'han aplicat els següents criteris comptables:

=====' 1. Immobilitzat intangible:

Els actius intangibles es registren per el seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es
''valeren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o perdues por
deteriorament que hagin experimental Aquest actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.

La Societat reconeix qualsevol pérdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquest actius
b origen en el seu deteriorament. Els criteris per a el reconeixement de les perdues per deteriorament de
uests actius i, si procedeix, de les recuperacions de les perdues per deteriorament registrades en

ixercicis anteriors son similars a les aplicades per ais actius materials.

ais actius intangibles s'amortitzen linealment en funció deis anys de vida útil estimada.

tots els factors, no es reconeixen immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.

No existeix fons de comeré en el balanc de la societat.

2. ImmobUitzat material:

a) Cost

Els béns compresos en Pimmobilitzat material s'han valorat peí preu d'adquisició o cost de
producció i minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pérdua per deteriorament

Página 3



MEMORIA (ABREUJADA)
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L.U.
B61323085

de valor coneguda. El preu d'adquisició o cost de prodúcelo inclou les despeses addicionals que es
produeixen necessáriament fins la posada en condicions de funcionament del be.

Els costos d'ampliació, substitució o renovado que augmenten la vida útil del be, o la seva capacitat
económica, es comptabilitzen como major import de l'immobilitzat material, amb la baixa comptable deis
elements substituís o renováis. Aixf mateix, les despeses periódiques de manteniment, conservado i
reparado, s'imputen a resultats, seguint el principi de mentado, com a cost de l'exercici en que s'incorren.

No s'han produít durant l'exercici partides que poden ser considerades, a judici de ¡'Administrado de
l'entitat, com ampliació, modernització o millora del immobilitzat material.

No s'han realitzat treballs de Fempresa per al seu ¡mmobilitzat.

b) Amortitzacions

Les amortitzacions s'han establert de manera sistemática i racional en fundó de la vida útil deis
béns i del seu valor residual, atenen a la depreciado que normalment pateixen peí seu funcionament, ús i
gaudi, sense prejudici de considerar també ['obsolescencia técnica o comercial que pogués afectar-los.
S'ha amortitzat de forma independent cada part d'un element de l'immobilitzat material i de forma lineal:

Instal-lacions técniques i maquinaria
Mobiliari i estris
Equips pera processos d'informació

Anys de vida útil estimada
8
10
4

c) Arrendaments financers

Els actius materials adquirits en régim d'arrendament financer es registren en la categoría d'actiu a
" qué correspon el be arrendat, amortitzant-se segons la seva vida útil prevista seguint el mateix métode que

per ais actius en propietat.

.Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condiciones deis
j'xos transfereixin substancialment els riscos i avantatges deriváis de la propietat a l'arrendatari. Els

arrendaments es classifiquen como arrendaments operatius.

La política d'amortització deis actius en régim d'arrendament financer es similar a la aplicada a les
mobilitzacions materials própies. Si no existeix la certesa raonable que l'arrendatari acabará obtenint el

:ol de propietat al finalitzar el contráete d'arrendament, l'actiu s'amortitza en el període mes curt entre la
vida útil estimada i la durado del contráete d'arrendament.

Els interessos deriváis del financament d'immobilitzat mitjancant arrendament financer s'imputen ais
resultáis de l'exercici d'acord amb el criteri de [' interés efectiu, en fundó de l'amortització del deute.

Deteriorament de valor deis aciius materials i intangibles

A la data de tancament de cada exercici, ['empresa revisa els imports en liibres del seu immobilitzat
material per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pérdua de valor per
deteriorament de valor. En el cas que existeixi qualsevol indici, es realitza una estimado de l'import
recuperable de l'actiu corresponent per a determinar l'import del deteriorament necessari. Els cálculs del
deteriorament d'aquests elements de l'immobilitzat material s'efectuen element a element de forma
individualitzada.

Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen como una despesa en el compte de
pérdues i guanys.
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Les pérdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis anteriors son
revertides quan es produeix un canvi en les estimacions sobre el seu import recuperable augmentant el
valor de l'actlu amb abonament a resultáis amb el límit del valor en lübres que l'actiu bagues tingut de no
haver-se realítzat el deteriorament.

—) 3. Terrenys i construcdons qualificats com ¡nversions immobilláríes:

No hi ha terrenys ni construcdons qualificades com inverslons ¡mmobiliáries en el balanc de
l'empresa.

Permutes:

¡f^ Durant l'exerclci no s'ha produ'ít cap permuta.

\ Instruments fínancers:

Criteris emprats per a la quaüficació I valorado de les diferents categories d'actius ¡ passius
fers. Criteris aplicáis per determinar el deteriorament:

a) Els actius financers, a efectes de la seva valorado, s'han classificat en la següent categoría:

Présteos i partides a cobrar

En aquesta categoría s'han inclós els actius que s'han originat en la venda de béns i prestado de servéis
per operacions de tráfic de l'empresa. També s'han inclós aquells actius financers que no s'han originat en
les operacions de tráfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni deriváis, presenten uns
cobraments de quantia determinada o determinable.

Aquests actius financers s'han valorat peí seu valor raonable que no es altra cosa que el preu de la
transacció, es a dir, el valor raonable de la contraprestació mes tots els costos que li han estat directament

/'"Sfrítratbjes.

Posteriorment, aquests actius s'han valorat peí seu cost amortitzat, imputant en el compte de
Veranes i guanys els interessos meritats, aplicant el métode de I'interés efectiu.

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els
""*• pe'embossaments de principal i corregit (en mes o menys, segons sigui el cas) per la part imputada

isrstemáticament a resultáis de la diferencia entre el cost inicial i el corresponent valor de reembossament al
venciment. En el cas deis actius financers, el cost amortitzat inclou, a mes, les correccions al seu valor
motivades peí deteriorament que hagin experimental

El tipus d'interés efectiu es el tipus d' actualització que iguala exactament el valor d'un ¡nstrument
financer a la totalitat deis seus fluxes d'efectiu volguts per tots els conceptes al llarg de la seva vida.

Els dipósits i flanees es reconeixen per l'import desemborsat per fer front ais compromisos
contractuals.

Correccions valoratives per deteriorament

Al tancament de I'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessáries per ('existencia
d'evidéncia objectiva que el valoren lübres d'una inversió no es recuperable.

L'import d'aquesta correcció es la diferencia entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import
recuperable. S'entén per import recuperable el major import entre el seu valor raonable menys els costos de
venda i el valor actual deis fluxes d'efectiu futurs deriváis de l'inversió.
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Les correccions valoratives per deteriorament, ¡ si s'escau, la seva reversió, s'han registra! com una
despesa o un ingrés respectivament en el compte de pérdues i guanys. La reversió té el límit del valor en
llibres de l'actiu financer.

En particular, al final de l'exercici es comprova l'existéncia d'evidéncia objectiva que el valor d'un
crédit (o d'un grup de crédits amb similars característiques de risc valoráis col-lectivament) s'ha deteriorat
com a conseqüéncia d'un o mes esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i
que han ocasional una redúcelo o un retard en els fluxes d'efectiu que s'havia estimat rebre en el futur i que
pot estar motivat per insolvencia del deutor.

La pérdua per deteriorament será la diferencia entre el seu valor en llibres i el valor actual deis
fluxes d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-li al tipus d'interés efectiu calculat en el
moment del seu reconeixement inicial.

b) Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s'han classificat en la següent categoría:

partides a pagar

En aquesta categoría s' han inclós els passius financers que s'han original en la compra de béns i
servéis per operacions de Iráfic de I' empresa i aquells que no essenl instruments deriváis, no leñen un
origen comercial.

Inícialmenl, aquesls passius financers s'han registra! peí seu valor raonable que es el preu de la
transacció mes tots aquells costos que han estat directament atribuíbles.

Posleriorment, s'han valorat peí seu cost amortitzat. Els inleressos merilals s'han complabiliízal en
de pérdues i guanys, aplicant el métode d'inlerés efectiu.

~~Els débits per operacions comerciáis amb venciment no superior a un any i que no teñen un tipus
d'interés contractual, així com els desembossaments exigit per lercers sobre participacions, el pagament de

uals s'espera que siguí a curt termini, s'han valoral peí seu valor nominal.

Els présteos i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l'import rebut, net de
>slos directes d'emissió. Les despeses financeres i els costos directes d' emissió, es comptabilitzen

fegons el criteri de la meritament en el compte de resultáis ulililzant el métode del interés efectiu i
s'afegeixen a l'import en llibres del instrumenl en la mesura que no es liquiden en el període que es meriten.

Els préstecs es classifiquen com a corrents llevat que la Societat lingui el dret incondicional per
ajornar la cancel-lacio del passiu duranl, al menys, els dolze mesos següenls a la dala del balanc.

Els creditors comerciáis no meriten explícitament interessos i es registren peí seu valor nominal,

c) Instrumenls de patrimoni propi en poder de I' empresa:

Quan I' empresa ha realitzat alguna transacció amb els seus propis instrumenls de palrimoni, s'ha
regislral l'imporl d'aquesls instruments en el palrimoni net. Les despeses derivades d'aquestes
transaccions, incloses les despeses d'emissió d'aquests instrumenís, s'han regislrat directament contra el
patrimoni net com menors reserves.

Quan s'ha desistit d'una operado d'aquesta naturalesa, les despeses derivades de la maleixa s'han
reconegul en el comple de pérdues i guanys.

6. Existencias:

L'empresa no te comptabilitzades existéncies.
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7. Transaccions en moneda estrangera:

No exlsteixen transaccions en moneda estrangera.

8. Impost sobre beneficis:

La despesa per ¡mpost sobre beneficis representa la suma de la despesa per ¡mpost sobre beneficis
exercici així com I' efecte de les variacions deis actius i passius per impostos anticipáis, diferits i
:s fiscals.

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjancant la suma de l'impost corrent
que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les
deduccions que físcalment son admissibles, mes la variado deis actius i passius per impostos anticipats /
diferits i crédits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.

Els actius i passius per ¡mpostos diferits inclouen les diferencies temperáis que s'identifiquen com
aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferencies entre els imports en llibres
deis actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensado
i els crédits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la
diferencia temporal o crédit que correspongui el tipus de gravamen a qué s'espera recuperare liquidar.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferencies temperáis imposables. Per la
seva part, els actius per ¡mpostos diferits, identificáis amb diferencies temperáis, bases imposables
negatives i deduccions pendents de compensar, només es reconeixen en el supósit que es consideri
probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quais poder fer-les efectives.

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registráis (tant actius
com passius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correcdons ais
mateixos d' acord amb els resultáis de les análisi realitzades.

9. Ingressos i despeses: prestacions de servéis real/ízate per ¡'empresa.

Els ingressos i despeses s' imputen en fundó del principi del meritament, es a dir, quan es produeix
el corrent real deis béns i servéis que els mateixos representen, amb independencia del moment en que es

-eixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor
raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els servéis
j-estats en el marc ordinari de Pactivitat, dedu'íts els descomptes i impostos.

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en fundó del principal
ndent de pagament i el tlpus d1 interés efectiu aplicable. Els servéis prestats a tercers es reconeixen al

:ormalitzar l'acceptació per part del client. Els que, en el moment de l'emissió d'estats financers es traben
alitzats pero no acceptats, es valoren al menor valor entre eis costos produTts i l'estimació de l'acceptació.

Els ingressos es traben valoráis per l'import realment percebut i les despeses peí cost d'adquisició,
havent comptabilitzat segons ei criteri de meritament.

10. Provisíons i contingencias:

Els comptes anuals de la Socletat recullen totes les provisions significatives en les quals es major la
probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. Les provisions es reconeixen únicament en base a fets presents
o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en considerado la millor informado
disponible sobre les conseqüéncies del succés que les motiven i son reestimades amb ocasió de cada
tancament comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions especifiques per a les quals van ser
originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aqüestes obligacions deixen
d'existiro disminueixen.
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11. Despeses de personal: compromisos per pensions:

Les despeses de personal ¡nclouen tots els sous ¡ les obligacions d'ordre social obligatóries o
voluntarles meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o sous
variables i les seves despeses associades.

L'empresa no realitza retribucions a llarg termini al personal.

12. Subvencions, donacions i llegáis:

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament
:ats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pérdues i guanys como ingressos sobre una base
ática i racional de forma correlacionada amb les despeses derivadas de la despesa o inversió objecte

de la subvenció.

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

13. Combinacions de negocis:

Durant I' exercici no s' han realitzat operacions d' aquesta naturalesa.

14. Negocis conjunts:

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

15. Transaccions entre parís vinculades:

Jv^gxisteixen transaccions entre parts vinculades.

^HMMOBILITZAT MATERIAL. INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÁRIES

1.a) Análisi del moviment durant I" exercici de I' ¡mmobilitzat material, intangible i inversions
\njimobiliaries i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per

feriorament de valor acumulat:

-f loviment de l'imtnobilitzat intangible
ALDO INICIAL BRUT

\LDO FINAL BRUT

Import 2008
32.491,00

829,00

33.320,00

Moviments amortització ¡mmobilitzat intangible
SALDO INICIAL BRUT
(+) Augment per dotacions
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos
SALDO FINAL BRUT

Import 2008
32.176,41

258,39

32.434,80

Moviment correccions de valor per deteriorament, immobilitzat intangible
SALDO INICIAL BRUT
(+) Correccions valoratives per deteriorament
(-) Reversió de corree, valoratives per deterior.
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

Import 2008
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Moviment correccions de valor per deteriorament, immobilitzat intangible
SALDO FINAL BRUT

Import2008

Moviments de I'immobilitzat material
SALDO INICIAL BRUT
(+) Entradas
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT

Import2008
60.147,74
5.683,35

65.831,09

Moviments de l'amortització de Pimmobilitzat material
SALDO INICIAL BRUT
_(+) Augment per dotaolons
(+) Augments per adquisicions o traspassos

-f-}-BtSfn¡nuc¡ons per sortides, balxes ¡ traspassos
'MLDO FINAL BRUT

Import2008
20.406,95
8.204,24

28.611,19

Moviment correccions de valor per deteriorament, immobilitzat material
sgALDO INICIAL BRUT
(íTÓorreccions valoratives per deteriorament

_(-) Reversió de corree, valoratives per deterior.
(-) Dlsminucions per sortides, baixes o traspassos
SALDO FINAL BRUT

Import2008

b) La societat no disposa d' ¡mmobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.

2. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no corrents:

La societat no disposa de cap be en aquest régim

=•- ACTIUS FINANCERS

1. A continuado es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers
senyalades en la norma de registre i valorado novena, sense incloure les inversions en patrimoni

'empresa de grup, multigrup i associades:

a) Actius financers a llarg termini:

No ni ha registráis actius financers a llarg termini

b) Actius financers a curt termini:

Instruments de patrimoni ct
Actius a valor raonable amb canvis en pig
Inversions mantingudes fins al venciment
Présteos i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
Deriváis de cobertura
TOTAL

Import2008
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paséis\a

>d
ors representatius de deute ct
us a valor raonable amb canvis en pig

Inversions mantingudes fins al venoiment
Présteos i part'des a cobrar
Actius disponibles per a la venda
Derivats de cobertura
TOTAL

Import2008

Crédits, derivats i altres ct

Actius a valor raonable amb canvis en pig

Inversions mantingudes fins al venciment

Présteos i partides a cobrar

Actius disponibles per a la venda

Derivats de cobertura

TOTAL

Import2008

176.891,30

176.891,30

t
>-==c^~

.̂  — í

Total actius financers ct

Actius a valor raonable amb canvis en pig

Inversions mantingudes fins ai venciment

Présteos i partides a cobrar

Derivats d§ cobertura

TOTAL

Import2008

176.891,30

176.891,30

c) Traspáseos o reclassificacions d'actius financers:

No existeixen traspassos o reclassificacions deis actius financers.

2. Correccions per deteriorament del valor originades peí risc de crédit:

No existeixen correccions per deteriorament del valor originades peí risc de crédit.

3. Valor raonable ¡ variacions en el valor d'actius financers valoráis a valor raonable:

a) El valor raonable es determina en la seva totalitat prenent como a referencia els preus cotitzats
en mercats actius.

b) A continuado s'informa el valor raonable per categories d'actius financers així como les
variacions en el valor registrades en el compte de pérdues i guanys, així como les consignades directament
a patrimoni net:

La societat no disposa d'actius en aquesta situado

c) No existeixen instruments financers derivats distints deis que es qualifiquen como a instruments
de cobertura.

4. Empreses del grup, multigrup i associades:

I3H1 no té vinculació amb entitats
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- ^ I

^1 ̂

^i ^

^ que poden ser considerades com empreses del grup, multigrup o empreses associades.

1 07 - PASSIUS FINANCERS

\. Informació sobre els passius financers de la societat:

) Passius financers a llarg termini:

No hi ha passius financers a llarg termini.

b) Passius financers a curt termini:

Deutes amb entitats de crédit ct
Débits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres
TOTAL

Import2008

=^

>^-

^^D

— — '

Obligacions i altres valors negociables ct
Débits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres

ífOTAL

Import2008

Deriváis i altres ct

"DeTJiti I partides a pagar

Vassius a valor raonable amb canvis en pig

Altres

30JAL

Import2008

86.614,65

86.614,65

2. Informació sobre:

a) Venciment deis deutes al tancament de I' exercici ¡

Deutes amb entrtats de crédit
Credrtors per arrendament financer
Altres deutes
Deutes amb empr. grup i associades
Creditors comerciáis no corrents
Creditors comerciáis i altres comptes a pagar

ProveTdors
Altres creditors

Deute amb caracterlstiques especiáis
TOTAL

Venciment en anys
1

950,01

10.548,29
75.116,35

86.614,65

2 3 4 5 Mes de 5 TOTAL

b) No existeixen deutes amb garantía real.

c) No existeixen línies de descompte ni pólisses de crédit al tancament de l'exercici.
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3. Présteos pendents de pagament al tancament de l'exercici:

No existeixen impagaments sobre els présteos pendents de pagament.

08 - FONS PROPIS

1. La composició i el moviment de les partides que formen l'epígraf "Fons Propis" es la següent:

Tipus acció / Participació
A

N° accions / Participacions
40.007

Valor Nominal
3,005060

Numeració
Del número 1 al 40.007

2. No existeix cap circumstáncia que limiti la disponibilitat de les reserves.

3. Durant I' exercici, no s' han realitzat transaccions amb participacions própies.

OS^SITUACIO FISCAL

Degut al fet que determinades operacions teñen diferent considerado a l'efecte de la tributado del
impost sobre societats i l'elaboració d'aquests comptes anuals, la base imposable de l'exercici difereix del
resultat comptable.

a) A continuado es detallen les diferencies temporals deduíbles i imposables registradas en el
balan? al tancament de I' exercici:

Correccions Temporáries

'hi ha Correccions Temporáries

b) L' antiguitat i termini previst de recuperado fiscal deis crédits per bases ¡mposables es la
següent: No hi ha crédits per bases imposabies

c) Els incentius fiscals aplicáis en I' exercici son:

No s' ha adquirit cap compromís en relació a Incentius Fiscals.

d) No existeixen provisions derivades de I' impost sobre beneficis ni esdeveniments posteriors al
tancament que suposin una modificado de la normativa fiscal que afecti ais actius i passius
fiscals registráis.

10. INGRESSOS I DESPESES

1. A continuado es detalla la partida del compte de pérdues i guanys de:
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• Aprovisionaments:

3

3

Aprovisionaments
Consum de mercaderies

a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:
- racionáis
- adquisioions ¡ntracomunitáries
- importacions

b) Variació d'existéncies
Consum mat. primeres i altres meteríais consumibles
a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:
- nacionals
- adquisicions ¡ntracomunitáries
- importacions

b) Variació d'existéncies

Import2008

34.208,42
34.208,42
34.208,42

\

^prjj

• Las cárregues socials de la partida de "Despeses de personal" es desglossen de
forma:

;epte
Cárregues socials

a) Seguretat Social a carree de ['empresa
b) Aportacions i dotacions per pensions
c) Altres cárregues socials

la següent

Import2008
130.742,18
129.114,60

1.627,58

El desglossament de "Altres despeses de explotació" corresponen a:

"tíóncepte
wtres despeses d'explotacló
Pa) Pérdues i deteriorado oper. comerciáis

tt Resta de despeses d'explotació

Import 2008
394.113,67

394.113,67

2. No existeixen vendes de béns ni prestació de servéis produTts per permuta de béns no monetaris.

3. En la partida d' "Altres resultáis" es registren un premi de comunicado atorgat per la Diputado de
Barcelona perimport de 10.000 euros i una sánelo laboral perlmport de 1.251 euros

11. SUBVENCIONS. DONACIONS I LLEGÁIS

En el present exercici la Societat ha rebut subvencions de l'Ajuntament de Sabadell per un import
total de 845.220,00 €

12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

1. No existeixen operacions amb parts vinculades.

2. Les remuneracions al personal d'alta direcció son les següents:
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I Conceptes | Import2008

*ra 6 Sous i salaris 65.928,60

3. Les remuneracions ais membres de I' órgan d' administrado es detallen a continuació:
No hi ha remuneracions a Porgan d'administració

13. ALTRA INFORMACIO

1. A continuació es detalla la plantilla mitjana de treballadors, agrupáis per categories:

DESGLOSSE PERSONAL PER CATEGORIES

Categoría^ Homes Dones

Professionals radiofónics 9,59 11,28

2. L' empresa no té acords que no figuren en el balan?.

NFORMACIÓ SOBRE MEDÍ AMBIENT

Els sotasignants, com a Administradors de la Societat esmentada, manifesten que en la
comptabilitat corresponent ais presents comptes anuals NO existeix cap partida de naturalesa
mediambiental que hagi de ser inclosa en la Memoria d' acord a les ¡ndicacions de la tercera part del Pía
General de Comptabilitat (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Novembre).

15. ASPECTES DERIVÁIS DE LA TRANSIGIÓ A LES NOVES NORMAS

COMPTABLES

Principáis diferencies entre els criteris comptables aplicats en l'exercici anterior i Tactual

Fins a l'exercici 2007, la societat ha vingut formulant els seus comptes anuals d'acord amb el Pía
eneral Comptable (a partir d'ara PGC) de 1990. A partir de l'exercici 2008, la societat formula els seus
'iriptes anuals d'acord amb el PGC, aprovat mitjancant Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre.

Les principáis diferencies entre els criteris comptables aplicats en l'exercici 2007 i en l'exercici 2008
ion les següents:

a) Cancel-lacio de les despeses d'establiment:

En els criteris comptables del PGC de 1990 era possible l'activació de les despeses d'establiment
(despeses de constitució i ampliado de capital, i despeses de primer establiment), podent amortitzar
sistemáticament en un termini no superior a cinc anys. Tanmateix, amb el PGC de 2007 no está permesa la
activado d'aquestes despeses. Per tant, per a convertir els comptes anuals de la socletat a les noves
normes comptables, s'ha cancel-lat el saldo integre de les despeses d'establiment reduint la xifra de
reserves voluntáries.

b) Actius financers valoráis a valor raonable:

Sota els criteris comptables establerts en el PGC de 1990, no era possible reconéixer les plusválues
no realitzades de determináis actius financers. No obstant, en cas que l'empresa posseeixi actius financers
classificats como a "disponibles per a la venda", i al tancament de I 'exercici el seu valor de cotització (valor
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raonable) siguí superior al seu preu d'adquisició, procedirá el reconeixement en el balanc, de la mencionada
plusválua, incrementant el valor de l'actiu financer en qüestió i abonant una partida d' "ajustaments per
canvis de valor", dins del patrimoni net de la societat

c) Cancel-lacio de les despeses a distribuir en varis exercicis:

El PGC de 1990 permetia l'activació de les despeses financeres deis contractes de leasing per
diferencia entre el passiu total (capital mes interessos) i el valor de comptat del be. Sota el PGC de 2007,
solament es permet el registre del deute pendent aplicant el criteri del cost amortitzat, de manera que es
cancel-Iará la xifra de despeses a distribuir en varis exercicis, eliminant el seu saldo contra el deute a curt i
llarg termini, que figura en el balan? a 1 de gener de 2008. La cancel-lacio d'aquestes despeses activades
no afecta al patrimoni net.

Conciliació del patrimoni net en la data de transido

En la taula que figura a continuado es reflecteix la conciliació del patrimoni net a 1 de gener de
entredi PGC de 1990 i el PGC de 2007:

No ha calgutferconciliacions

ALANC I COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS INCLOSOS EN ELS COMPTES

ANUALS DE L' EXERCICI ANTERIOR

Balanc abreujat

y _
=á\~:aj

i

Actiu
^ IMMOBILITZAT
— WJgspeses d'establiment

II. Imínobllitzacions ¡mmaterials
III. Immobilltzacions materials

— JYJmmobilitzacions financeres
V~"VTAcc¡ons pr&pies
\V|. Deutors per operaoions de tráfio a llarg termini
D\U CIRCULAN!

J. Acoionistes per desemborsaments exigits
i"' 1 1. Existénoies
:=tHrBetrtors
\. Inversions financeres temperáis
\. Accions própies a curt termini
1 VI. Tresoreria
/ Vil. Ajustaments per perlodificacló
TOTAL GENERAL

Exercici 2007
40.055,38

314,59
39.740,79

242.609,89

206.968,07

35.202,12
439,70

282.665,27

Exercici 2006
37.938,16

5.363,23
32.574,93

218.231,23

117.513,51

100.278,02
439,70

256.169,39

Passiu
A) FONS PROPIS

I. Capital subscrit
II. Prima d'emissió
III. Reserva de revalon'tzació
IV. Reserves
V. Resultáis d'exerclcis anteriors
VI. Pérdues ¡ Guanys (benefici o pérdua)
VIL Dividend a compte Illurat durant l'exerclcl
VIII. Accions própies per a reducció de capital

Bl INGRESSOS QUE CAL DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS
C) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
D) CREDITORS A LLARG TERMINI
E) CREDITORS A CURT TERMINI
TOTAL GENERAL

Exercici 2007
186.374,00
120.223,44

46.883,34

19.267,22

96.291,27 .
282.665,27

Exercici 2006
167.106,78
120.223,44

5.637,00
-6.000,31
47.246,65

89.062,61
256.169,39
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Compte de perdues ¡ guanys abreujat

Deure
_A) DESPESES

A.1 Consum d'explotació
A.2 Despeses de personal

a) Sous, salaris i assimilats
b) Cárregues socials

A.3 Dotacions per a amort'rtzacions d'immobilitzat
A.4 Variado de provisions de tráfic ¡ perdues per orédits ¡neo
A.5 Altres despeses d'explotació

A.I BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ
A.6. Despeses financeres i despeses assimilades

c) Per altres deutes
A.7 Variado de les provisions d'inversions financ.
A.8 Diferencies negatives de canvi

A.II. RESULTÁIS FINANCERS POSITIUS
A.III. BENEFICIE DE LES ACTIVITATS ORDINARIES

A.9 Variado de les provisions d'immobilitzats
A.1 0 Perdues procedents d'immobilitzats
A.1 1 Perdues per operacions amb accions i oblig.
A.1 2 Despeses extraordinarios
A.1 3 Despeses i perdues d'altres exercicis

A.IVRESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
A.V BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS

A. 14 Impost sobre Societats
A.1 5 Altres impostas

A.VI RESULTAT DE L'EXERCICi (BENEFICIS)

Exercici 2007
1.065.529,38

37.428,62
645.897,72
495.771,23
150.126,49
13.134,98
2.665,33

365.480,74
15.762,61

897,48
897,48

15.667,33

3.624,40
19.291,73

24,51

19.267,22

Exercici 2006
919.084,44
35.069,74
614.171,29
472.236,16
141.935,13
12.421,61
2.691,60

253.961,38
44.097,50

619,33
619,33

3.298,64
47.396,14

64,41
85,08

47.246,65

47.246,65

r̂
— /^\=

. — —

vi

\r1.

/

.

I

Haver
B) INGRESSOS
-̂Brf-tngressos d'explotadó

a) import net de la x'rfra de negocis
b) Altres ingressos d'explotació

-BrFPÉRDUES D'EXPLOTACIÓ
B.2 Ingressos financers

c) Altres
\3 Diferencies positives de canvi
fc.ll RESULTATS FINANCERS NEGATIUS
-B4FPPÉRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINARIES

B.4 Beneficis en l'alienació d'immobilitzats
B.5 Beneficis per operacions amb accions i oblig.
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de I'exer.
B.7 Ingressos extraordinaris
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis

B.IV RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
B.V PERDUES ABANS D'IMPOSTOS
B.VI RESULTAT DE L'EXERCICI (PERDUES)

Exercici 2007
.084.796,60
.080.370,00
221.768,08
858.601,92

802,20
802,20

95,28

75,36
3.549,04

Exercici 2006
966.331,09
962.413,12
187.071,48
775.341,64

3.917,97
3.917,97

149,49
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