GRUPO EMPRESA MUNICIPAL DE AUGAS DA CORUÑA, S.A.
(EMALCSA) E SOCIEDADES DEPENDENTES

Contas anuais consolidadas exercicio 2018
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I.

BALANCE CONSOLIDADO DO GRUPO

EMPRESA MUNICIPAL DE AUGAS DA CORUÑA, S.A.
E SOCIEDADES DEPENDENTES
EXERCICIO 2018

Grupo Emalcsa

3

BALANCE CONSOLIDADO
NIF
dom inante:

A-15031727

BC1.1

UN ID A D E (1):

X

N O M E D O G R UP O:

Euro s:

09001

G R UP O E M P R ES A M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A .

M iles:

09002

M illó ns:

09003

Espazo destinado para as sinaturas dos administ radores
N OT A S D A
M EM O R IA

A C T IV O

EX ER C I C I O 2 0 18

(2)

EX ER C I C IO 2 0 17 (2)

103.926.430

111.658.887

12.934.955

15.483.757

1114 1

0

0

2. Investigación

1116 0

0

0

3. Propiedade intelectual

1118 0

0

0

4. Dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro

1119 0

0

0

3. Outro inmobilizado intanxible

1117 1

12.934.955

15.483.757

76.403.583

80.883.088

A) ACTIVO NON CORRENTE
I. Inm obilizado intanxible
1. Fondo de comercio de consolidación

II. Inm obilizado m aterial

110 0 0
1110 0

112 0 0

14

12

1. Terreos e construcións

112 10

31.925.650

33.482.167

2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material

112 2 0

43.083.963

46.448.771

3. Inmobilizado en curso e anticipos

112 3 0

1.393.970

952.150

113 0 0

13.792.461

14.459.405

114 0 0

0

0

1. Participacións postas en equivalencia

114 11

0

0

2. Créditos a sociedades postas en equivalencia

114 2 1

0

0

3. Outros activos financeiros

114 5 1

0

0

4. Outros investimentos

114 6 0

III. Investim entos inm obiliarios
IV. Investim entos en em presas do grupo e asociadas a longo prazo

V. Investim entos financeiros a longo prazo

13

0

0

16

791.075

827.642

19

4.356

4.995

0

0

115 0 0

VI. Activos por im posto diferido

116 0 0

VII. Debedores com erciais non correntes

117 0 0

Este Balance de Situación Consolidado foi formulado con data de 15 de abril de 2019
(1) M arque a casa correspondent e segundo exprese as cif ras en unidades, miles ou millóns de euros. Todos os document os que integran as cont as anuais deben elaborarse na mesma unidade.
(2) Exercicio ao que van ref eridas as contas anuais.
(3) Exercicio ant erior

Grupo Emalcsa
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BALANCE CONSOLIDADO
NIF
dom inante:

BC1.2

A-15031727

NOM E DO GRUP O:
GRUPO EM P RESA M UNICIPA L DE A UGA S DA
CORUÑA , S.A .
Espazo dest inado para as sinat uras dos administradores
N OT A S DA
M EM OR I A

A CTIV O

EX ER C I C I O 2 0 18

(2)

EX ER C IC IO 2 0 17 (2)

12 0 0 0

36.379.400

38.619.328

I. Activos non correntes m antidos para a venda

12 10 0

0

0

II. Existencias

12 2 0 0

1.515.478

1.540.191

III. Debedores com erciais e outras contas a cobrar

12 3 0 0

8.847.797

9.022.509

8.133.192

8.723.468

0

0

8.133.192

8.723.468

0

0

B) ACTIVO CORRENTE

1. Clientes por vendas e prestacións de servizos

12 3 10

a) Clientes por vendas e prestacións de servizos a longo prazo

12 3 11

B) Clientes por vendas e prestacións de servizos a curto prazo

12 3 12

2. Sociedades postas en equivalencia

12 3 2 1

3. Activos por imposto corrente

12 3 5 0

17

16

28.710

25.727

685.896

273.314

12 4 0 0

0

0

1. Créditos a sociedades postas en equivalencia

12 4 11

0

0

2. Outros activos financeiros

12 4 5 1

0

0

12 4 6 0

0

0

21.802.575

20.089.219

89.745

89.745

4. Outros debedores
IV. Investim entos en em presas do grupo e asociadas a curto prazo

3. Outros investimentos

12 3 6 1

V. Investim entos financeiros a curto prazo

12 5 0 0

VI. Periodificacións a curto prazo

12 6 0 0

VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes

12 7 0 0

TOTAL ACTIVO (A + B)

10 0 0 0

Este Balance de Situación Consolidado foi formulado con data de 15 de abril de 2019
(1) Exercicio ao que van ref eridas as cont as anuais.
(2) Exercicio ant erior

Grupo Emalcsa

19
16, 19

16

16

4.123.805

7.877.665

140.305.830

150.278.216
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BALANCE CONSOLIDADO
NIF
dom inante:

BC2.1

A-15031727

NOM E DO GRUP O:
GRUP O EM P RESA M UNICIPA L DE A UGA S DA
CORUÑA , S.A .
Espazo destinado para as sinaturas dos administ radores
N OT A S D A
M EM O R IA

PA T R IM O N IO N ET O E PA SIV O

A) PATRIMONIO NETO

20000

16

EX ER C I C I O 2 0 18

(2)

EX ER C I C IO 2 0 17 (2)

88.321.311

93.045.359
63.844.105

A-1) Fondos propios

2 10 0 0

61.220.902

I. Capital

2 110 0

601.100

601.100

1. Capital escriturado

2 1110

601.100

601.100

2. (Capital non esixido)

2 112 0

0

0

II. Prim a de em isión

2 12 0 0

0

0

III. Reservas

2 13 0 1

58.127.209

60.207.316

1. Reserva de revalorización

2 13 3 0

0

0

2. Reserva de capitalización

2 13 5 0

0

0

2 13 0 2

58.127.209

60.207.316

IV. (Accións e participacións da sociedade dom inante)

2 14 0 0

0

0

V. Outras achegas de socios

2 16 0 0

0

0

VI. Resultado do exercicio atribuído á sociedade dom inante

2 17 0 0

2.492.593

3.035.689

VII. (Dividendo a conta)

2 18 0 0

0

0

VIII. Outros instrum entos de patrim onio neto

2 19 0 0

0

0

A-2) Axustes por cam bios de valor

22000

0

0

I. Activos non correntes e pasivos vinculados, m antidos para a venda

22300

0

0

II. Diferenza de conversión

22400

0

0

III. Outros axustes por cam bios de valor

22500

3. Outras reservas

A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos
A-4) Socios externos
B) PASIVO NON CORRENTE
I. Provisións a longo prazo
II. Débedas a longo prazo

0

0

25

16.468.912

18.335.143

8
24000

10.631.497

10.866.111

3 10 0 0

39.968.371

41.799.934

21

3.185.495

2.466.180

16

18.761.109

20.059.437

23000

3 110 0
3 12 0 0
3 12 10

0

0

2. Débedas con entidades de crédito

3 12 2 0

17.389.943

18.782.185

3. Acredores por arrendamento f inanceiro

3 12 3 0

0

0

4. Outros pasivos financeiros

3 12 5 1

1.371.167

1.277.252

3 13 0 0

0

0

3 13 8 0

0

0

3 13 9 0

0

0

1. Obrigas e outros valores negociables

III. Débedas con em presas do grupo e asociadas a longo prazo
1. Débedas con sociedades postas en equivalencia
2. Outras débedas

19

IV. Pasivos por im posto diferido

3 14 0 0

15.040.285

16.203.948

V. Periodificacións a longo prazo

3 15 0 0

2.981.481

3.070.370

Este Balance de Situación Consolidado foi formulado con data de 15 de abril de 2019
(1) Exercicio ao que van ref eridas as cont as anuais.
(2) Exercicio ant erior

Grupo Emalcsa
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BALANCE CONSOLIDADO
NIF
dom inante:

BC2.2

A-15031727

NOM E DO GRUP O:
GRUPO EM P RESA M UNICIPA L DE A UGA S DA
CORUÑA , S.A .
Espazo dest inado para as sinat uras dos administradores
N OT A S DA
M EM OR I A

PA T R I M O N IO N ET O E PA SIV O

EX ER C I C I O 2 0 18

(2)

EX ER C IC IO 2 0 17 (2)

3 16 0 0

0

0

VII. Débeda con características especiais a longo prazo

3 17 0 0

0

0

C) PASIVO CORRENTE

32000

12.016.147

15.432.922

I. Pasivos vinculados con activos non correntes m antidos para a venda

3 2 10 0

0

0

II. Provisións a curto prazo

32200

0

0

1. Provisións por dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro

3 2 2 10

0

0

2. Outras provisións

32220

0

0

1.382.542

5.016.746

VI. Acredores com erciais non correntes

III. Débedas a curto prazo

16
32300
3 2 3 10

0

0

2. Débedas con entidades de crédito

32320

1.376.044

1.414.527

3. Acredores por arrendamento financeiro

32330

0

0

4. Outros pasivos financeiros

32351

6.498

3.602.219

32400

0

0

1. Débedas con sociedades postas en equivalencia

32480

0

0

2. Outras débedas

32490

0

0

10.633.606

10.416.176

3.174.605

2.599.285

0

0

1. Obrigas e outros valores negociables

IV. Débedas con em presas do grupo e asociadas a curto prazo

V. Acredores com erciais e outras contas a pagar
1. Provedores

32500

16
3 2 5 10

a) Provedores a longo prazo

3 2 5 11

b) Provedores a curto prazo

3 2 5 12

3.174.605

2.599.285

2. Provedores, sociedades postas en equivalencia

32521

0

0

3. Pasivos por imposto corrente

32550

0

840

32561

7.459.001

7.816.051

VI. Periodificacións a curto prazo

32600

0

0

VII. Débeda con características especiais a curto prazo

32700

0

0

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)

30000

140.305.830

150.278.216

4. Outros acredores

16

Este Balance de Situación Consolidado foi formulado con data de 15 de abril de 2019
(1) Exercicio ao que van ref eridas as cont as anuais.
(2) Exercicio ant erior

Grupo Emalcsa
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II/ CONTA DE PERDAS E GANANCIAS CONSOLIDADA
DO GRUPO
EMPRESA MUNICIPAL DE AUGAS DA CORUÑA, S.A.
E SOCIEDADES DEPENDENTES
EXERCICIO 2018

Grupo Emalcsa

8

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS CONSOLIDADA
NIF
dom inante:

PC1.1

A-15031727

N O M E D O G R UP O :
G R UP O E M P R E SA M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A .
Espazo destinado para as sinaturas dos administradores
N OT A S D A
M EM OR I A

( D EB E) / HA B ER

EX ER C IC I O 2 0 18

(2)

EX ER C IC I O 2 0 17 (2)

A) OPERACIÓNS CONTINUADAS
1. Im porte neto da cifra de negocios

4 0 10 0

30

a) Vendas

4 0 110

b) Prestacións de servizos

4 0 12 0

2. Variación de existencias de produtos rem atados e en curso de fabricación

40200

3. Traballos realizados polo grupo para o seu activo

40300

4. Aprovisionam entos

40400

a) Consumo de mercadorías

4 0 4 10

b) Consumo de materias primas e outras materias consumibles

40420

c) Traballos realizados por outras empresas

40430

d) Deterioración de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos
5. Outros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente
b) Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio
6. Gastos de persoal
a) Soldos, salarios e asimilados
b) Cargas sociais
c) Provisións
7. Outros gastos de explotación

40440
40500
4 0 5 10
40520
40600
4 0 6 10
40620

40700
40730

b) Outros gastos de xestión corrente

40741

8. Am ortización do inm obilizado
9. Im putación de subvencións de inm obilizado non financeiro e outras

20

40630

a) Perdas, deterioración e variación de provisións por operacións comerciais

c) Gastos por emisión de gases de efecto invernadoiro

20

40750
40800
40900

25

29.841.244

29.437.303

20.019.685

20.494.689

9.821.559

8.942.614

0

0

882.267

2.273.539

-11.018.976

-11.387.232

8.430

21.140

-5.127.166

-4.889.664

-5.900.239

-6.518.709

0

0

1.529.523

1.403.436

1.504.777

1.373.288

24.746

30.148

-7.573.409

-7.622.971

-5.735.100

-5.753.273

-1.723.890

-1.743.623

-114.418

-126.075

-4.526.113

-4.617.206

-220.744

-269.977

-4.305.369

-4.347.229

0

0

-8.921.614

-8.857.624

2.437.152

2.437.152
0

10. Excesos de provisións

4 10 0 0

0

11. Deterioración e resultado xerado por alleam entos do inm obilizado

4 110 0

-16.246

0

0

0

-16.246

0

0

0

0

0

0

0

a) Deterioracións e perdas

4 1110

b) Resultados por alleamentos e outras

4 112 0

12. Resultado pola perda de control de participacións consolidadas

43000

a) Resultado pola perda de control dunha dependente

4 3 0 10

b) Resultado atribuído á participación retida

43020

13. Diferenza negativa en com binacións de negocios

4 12 0 0

20

14. Outros resultados

4 13 0 0

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

4 9 10 0

Esta conta de Perdas e Ganancias foi formulada con data de 15 de abril de 2019.
(1) Exercicio ao que van ref eridas as cont as anuais.
(2) Exercicio anterior

Grupo Emalcsa

0

0

-397.034

-478.210

2.236.794

2.588.187
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CONTA DE PERDAS E GANANCIAS CONSOLIDADA
NIF
dom inante:

PC1.2

A-15031727

N O M E D O G R UP O :
G R UP O E M P R E SA M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A .
Espazo destinado para as sinaturas dos administradores
N OT A S D A
M EM OR I A

( D EB E) / HA B ER

15. Ingresos financeiros

4 1. 4 0 0

a) De participacións en instrumentos de patrimonio

4 1. 4 10

b) De valores negociables e outros instrumentos f inanceiros

4 1. 4 2 0

c) Imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter f inanceiro

4 1. 4 3 0

16. Gastos financeiros

4 1. 5 0 0

17. Variación de valor razoable en instrum entos financeiros

4 1. 6 0 0

a) Carteira de negociación e outros
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros dispoñibles para a
venda
18. Diferenzas de cam bio
a) Imputación ao resultado do exercicio da dif erenza de conversión
b) Outras diferenzas de cambio
19. Deterioración e resultado por alleam entos de instrum entos financeiros
a) Deterioracións e perdas
b) Resultados por alleamentos e outras
20. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro

4 1. 6 10
4 1. 6 2 0
4 1. 7 0 0
4 1. 7 10
4 1. 7 2 0
4 1. 8 0 0
4 1. 8 10
4 1. 8 2 0
4 2 . 10 0

a) Incorporación ao activo de gastos financeiros

4 2 . 110

b) Ingresos financeiros derivados de convenios de acredores

4 2 . 12 0

c) Resto de ingresos e gastos
A.2) RESULTADO FINANCEIRO (15+16+17+18+19+20)

4 2 . 13 0
49.200

21. Participación en beneficios (perdas) de sociedades postas en equivalencia 4 3 . 10 0
22. Deterioración e resultado por perda de influencia significativa de
participacións postas en equivalencia ou do control conxunto sobre unha
sociedade m ultigrupo

EX ER C IC I O 2 0 18

(2)

EX ER C IC I O 2 0 17 (2)

25.233

59.573

554

469

24.678

59.104

0

0

-300.793

-330.262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-275.560

-270.689

0

0

0

0

0

0

43.200

23. Diferenza negativa de consolidación de sociedades postas en equivalencia 4 3 . 3 0 0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2+21+22+23)

49.300

1.961.234

2.317.498

24. Im postos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS
(A.3+24)

4 1. 9 0 0

-2.933

-639

49.400

1.958.301

2.316.859

B) OPERACIÓNS INTERROMPIDAS
25. Resultado do exercicio procedente de operacións interrom pidas neto de
impostos

42.000

0

0

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DO EXERCICIO (A.4+25)

49.500

1.958.301

2.316.859

Resultado atribuído á sociedade dom inante

4 9 . 5 10

2.492.593

3.035.689

Resultado atribuído a socios externos

49.520

-534.292

-718.831

Esta conta de Perdas e Ganancias foi formulada con data de 15 de abril de 2019.
(1) Exercicio ao que van ref eridas as cont as anuais.
(2) Exercicio anterior

Grupo Emalcsa
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III/ ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
DO GRUPO EMPRESA MUNICIPAL DE AUGAS DA CORUÑA, S.A.
E SOCIEDADES DEPENDENTES
EXERCICIO 2018

Grupo Emalcsa

11

ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
A) Estado de ingresos e gastos recoñecidos consolidado
NIF
dom inante:

PNC1

ESTADO DE CAM BIOS NO PATRIM ONIO NETO CONSOLIDADO FORM ULADO O 15 DE ABRIL DE 2019

A-15031727

NOM E DO GRUP O:
G R UP O E M P R ES A M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A . E S O C IED A D E S D E P E N D E N T E S
Espazo dest inado para as sinaturas dos administ radores
N OT AS D A
M EM OR I A

A) Resultado consolidado do exercicio

5 9 10 0

EX ER C IC IO 2 0 17 (1)

EX ER C IC IO 2 0 17 ( 2 )

1.958.301

2.316.859

-881.839

-395.501

-881.839

-395.501

0

0

0

0

0

0

INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO PATRIMONIO NETO
I. Por valoración instrum entos financeiros

5 0 0 10

1. Activos financeiros dispoñibles para a venda

5 0 0 11

2. Outros ingresos/gastos

5 0 0 12

II. Por coberturas de fluxos de efectivo

50020

III. Subvencións, doazóns e legados recibidos

50030

IV. Por ganancias e perdas actuariais e outros axustes

50040

V. Por activos non correntes e pasivos vinculados, m antidos para a venda

50050

VI. Diferenzas de conversión

50060

VII. Efecto im positivo
B) Total ingresos e gastos im putados directam ente no patrim onio neto
consolidado (I + II + III + IV +V+VI+VII)

50070
59200

TRANSFERENCIAS Á CONTA DE PERDAS E GANANCIAS CONSOLIDADA
VIII. Por valoración instrum entos financeiros

50080

1. Activos financeiros dispoñibles para a venda

50081

2. Outros ingresos/gastos

50082

IX. Por coberturas de fluxos de efectivo

50090

0

0

5 0 10 0

25

-2.436.299

-2.437.152

25

570.067

570.921

-1.866.231

-1.866.231

X. Subvencións, doazóns e legados recibidos
XI. Por activos non correntes e pasivos vinculados, m antidos para a venda

5 0 110

XII. Diferenzas de conversión

5 0 12 0

XIII. Efecto im positivo

5 0 13 0

C) Total transferencias á conta de perdas e ganancias consolidada
(VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)

59300

TOTAL DE INGRESOS E GASTOS CONSOLIDADOS RECOÑECIDOS (A + B + C)

59400

-789.770

55.126

Total de ingresos e gastos atribuídos á sociedade dom inante

5 9 4 10

1.324.062

663.705

Total de ingresos e gastos atribuídos a socios externos

59420

-534.292

-718.831

(1) Exercicio ao que van ref eridas as contas anuais.
(2) Exercicio anterior

Grupo Emalcsa
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ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios no patrimonio consolidado

PNC2.1

ESTA DO DE CAM B IOS NO P A TRIM ONIO NETO CONSOLIDA DO FORM ULA DO O 15 DE A B RIL DE 2019

NIF dom inante:

A-15031727

NOM E DO GRUPO:
GR UP O E M P R ES A M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A . E S O C IE D A D E S D E P E N D E N T E S
Espazo dest inado para as sinat uras dos administ radores

C A PIT A L

PR IM A D E EM I SIÓN

01

A. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2016 (1)

5 11

I. Axustes por cam bios de criterio do exercicio 2016 (1) e anteriores

5 12

II. Axustes por erros do exercicio 2016 (1) e anteriores

5 13

B. SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO 2017 (2)
I. Total ingresos e gastos consolidados recoñecidos
II. Operacións con socios ou propietarios
1. Aumentos (reducións) de capital

5 14
5 15
5 16
550

2. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto

5 19

3. ( - ) Distribución de dividendos.

520

4. Operacións con accións ou participacións da sociedade dominante (netas)

521

5. Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de
negocios

522

6. Adquisicións (vendas) de participacións de socios externos

551

7. Outras operacións con socios ou propietarios

523

III. Outras variacións do patrim onio neto

524

1. Movemento de Reserva de revalorización
2. Outras variacións
C. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2017(2)
I. Axustes por cam bios de criterio do exercicio 2017 (2)
II. Axustes por erros do exercicio 2017 (2)
D. SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO 2018 (3)

531
532
5 11
5 12
5 13
5 14

I. Total ingresos e gastos consolidados recoñecidos

5 15

II. Operacións con socios ou propietarios

5 16

1. Aumentos (reducións) de capital
2. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto
3. ( - ) Distribución de dividendos
4. Operacións con accións ou participacións da sociedade dominante (netas)
5. Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de
negocios
6. Adquisicións (vendas) de participacións de socios externos

550
5 19
520
521
522
551

7. Outras operacións con socios ou propietarios

523

III. Outras variacións do patrim onio neto.

524

1. Movemento de Reserva de revalorización
2. Outras variacións
E. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2018 (3)

531
532
525

02

03

601.100

0

61.043.971

0

0

0

0

0

0

601.100

0

61.043.971

0

0

-395.501

0

0

-3.596.943

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.596.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.155.788

0

0

0

0

0

3.155.788

601.100

0

60.207.315

0

0

0

0

0

0

601.100

0

60.207.315

0

0

-881.839

0

0

-3.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.401.733

0

0

0

0

0

2.401.733

601.100

0

58.127.209

(1) Exercicio N-2.
(2) Exercicio ant erior ao que van ref eridas as cont as anuais (N-1).
(3) Exercicio ao que van referidas as cont as anuais (N).
Reserva de revalorización da Lei 16/ 2012, de 27 de decembro. As empresas acollidas a disposicións de revalorización distint as da Lei 16/2012 deberán det allar a norma legal na que se basean.

Grupo Emalcsa

R ESER V A S E R ESU LT A D OS
D E EX ER C I C I OS
A N T ER I OR ES

(4)
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ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios no patrimonio consolidado

PNC2.2

ESTA DO DE CAM B IOS NO P A TRIM ONIO NETO CONSOLIDA DO FORM ULA DO O 15 DE A B RIL DE 2019

NIF dom inante:

A-15031727

NOM E DO GRUPO:
GR UP O E M P R ES A M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A . E S O C IE D A D E S D E P E N D E N T E S
Espazo dest inado para as sinat uras dos administ radores

( A C C I ÓN S O U
PA R T IC I PA C IÓ N S D A
SOC IED A D E D O M I N A N T E)
04

A. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2016 (1)

5 11

I. Axustes por cam bios de criterio do exercicio 2016 (1) e anteriores

5 12

II. Axustes por erros do exercicio 2016 (1) e anteriores

5 13

B. SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO 2017 (2)

5 14

I. Total ingresos e gastos consolidados recoñecidos

5 15

II. Operacións con socios ou propietarios

5 16

1. Aumentos (reducións) de capital
2. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto
3. ( - ) Distribución de dividendos.
4. Operacións con accións ou participacións da sociedade dominante (netas)
5. Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de
negocios

550
5 19
520
521
522

6. Adquisicións (vendas) de participacións de socios externos

551

7. Outras operacións con socios ou propietarios

523

III. Outras variacións do patrim onio neto

524

1. Movemento de Reserva de revalorización

531

2. Outras variacións
C. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2017(2)

532
5 11

I. Axustes por cam bios de criterio do exercicio 2017 (2)

5 12

II. Axustes por erros do exercicio 2017 (2)

5 13

D. SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO 2018 (3)
I. Total ingresos e gastos consolidados recoñecidos
II. Operacións con socios ou propietarios
1. Aumentos (reducións) de capital

5 14
5 15
5 16
550

2. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto

5 19

3. ( - ) Distribución de dividendos

520

4. Operacións con accións ou participacións da sociedade dominante (netas)
5. Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de
negocios

521
522

6. Adquisicións (vendas) de participacións de socios externos

551

7. Outras operacións con socios ou propietarios

523

III. Outras variacións do patrim onio neto.

524

1. Movemento de Reserva de revalorización

531

2. Outras variacións
E. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2018 (3)

532
525

05

06

0

0

2.401.297

0

0

0

0

0

0

0

0

2.401.297

0

0

3.035.689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.401.297

0

0

0

0

0

-2.401.297

0

0

3.035.689

0

0

0

0

0

0

0

0

3.035.689

0

0

2.492.593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.035.689

0

0

0

0

0

-3.035.689

0

0

2.492.593

(1) Exercicio N-2.
(2) Exercicio ant erior ao que van ref eridas as cont as anuais (N-1).
(3) Exercicio ao que van referidas as cont as anuais (N).
Reserva de revalorización da Lei 16/ 2012, de 27 de decembro. As empresas acollidas a disposicións de revalorización distint as da Lei 16/2012 deberán det allar a norma legal na que se basean.

Grupo Emalcsa

R ESU LT A D O D O EX ER C I C I O
A T R I B U Í D O Á SOC IED A D E
DOM INA NTE

OU T R A S A C HEG A S D E
SO C I OS

(4)
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ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios no patrimonio consolidado

PNC2.3

ESTA DO DE CAM B IOS NO P A TRIM ONIO NETO CONSOLIDA DO FORM ULA DO O 15 DE A B RIL DE 2019

NIF dom inante:

A-15031727

NOM E DO GRUPO:
GR UP O E M P R ES A M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A . E S O C IE D A D E S D E P E N D E N T E S
Espazo dest inado para as sinat uras dos administ radores

( D IV ID EN D O A C ON T A ) .
07

A. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2016 (1)

5 11

I. Axustes por cam bios de criterio do exercicio 2016 (1) e anteriores

5 12

II. Axustes por erros do exercicio 2016 (1) e anteriores

5 13

B. SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO 2017 (2)

5 14

I. Total ingresos e gastos consolidados recoñecidos

5 15

II. Operacións con socios ou propietarios

5 16

1. Aumentos (reducións) de capital
2. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto
3. ( - ) Distribución de dividendos.
4. Operacións con accións ou participacións da sociedade dominante (netas)
5. Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de
negocios
6. Adquisicións (vendas) de participacións de socios externos

550
5 19
520
521
522
551

7. Outras operacións con socios ou propietarios

523

III. Outras variacións do patrim onio neto

524

1. Movemento de Reserva de revalorización

531

2. Outras variacións
C. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2017(2)

532
5 11

I. Axustes por cam bios de criterio do exercicio 2017 (2)

5 12

II. Axustes por erros do exercicio 2017 (2)

5 13

D. SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO 2018 (3)
I. Total ingresos e gastos consolidados recoñecidos
II. Operacións con socios ou propietarios
1. Aumentos (reducións) de capital

5 14
5 15
5 16
550

2. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto

5 19

3. ( - ) Distribución de dividendos

520

4. Operacións con accións ou participacións da sociedade dominante (netas)
5. Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de
negocios

521
522

6. Adquisicións (vendas) de participacións de socios externos

551

7. Outras operacións con socios ou propietarios

523

III. Outras variacións do patrim onio neto.

524

1. Movemento de Reserva de revalorización

531

2. Outras variacións
E. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2018 (3)

532
525

OU T R O S I N ST R U M EN T OS D E
PA T R I M O N I O N ET O.

A X U ST ES PO R C A M B IO S D E
V A LO R .

08

09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) Exercicio N-2.
(2) Exercicio ant erior ao que van ref eridas as cont as anuais (N-1).
(3) Exercicio ao que van referidas as cont as anuais (N).
Reserva de revalorización da Lei 16/ 2012, de 27 de decembro. As empresas acollidas a disposicións de revalorización distint as da Lei 16/2012 deberán det allar a norma legal na que se basean.

Grupo Emalcsa

(4)
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ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
B) Estado total de cambios no patrimonio consolidado

PNC2.4

ESTA DO DE CAM B IOS NO P A TRIM ONIO NETO CONSOLIDA DO FORM ULA DO O 15 DE A B RIL DE 2019

A-15031727

NIF dom inante:

NOM E DO GRUP O:
GR UP O E M P R ES A M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A . E S O C IE D A D E S D E P E N D E N T E S
Espazo dest inado para as sinat uras dos administ radores

A. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2016 (1)

5 11

I. Axustes por cam bios de criterio do exercicio 2016 (1) e anteriores

5 12

II. Axustes por erros do exercicio 2016 (1) e anteriores

5 13

B. SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO 2017 (2)

5 14

I. Total ingresos e gastos consolidados recoñecidos

5 15

II. Operacións con socios ou propietarios

5 16

1. Aumentos (reducións) de capital
2. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto
3. ( - ) Distribución de dividendos.
4. Operacións con accións ou participacións da sociedade dominante (netas)
5. Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de
negocios
6. Adquisicións (vendas) de participacións de socios externos

550
5 19
520
521
522
551

7. Outras operacións con socios ou propietarios

523

III. Outras variacións do patrim onio neto

524

1. Movemento de Reserva de revalorización
2. Outras variacións
C. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2017(2)
I. Axustes por cam bios de criterio do exercicio 2017 (2)
II. Axustes por erros do exercicio 2017 (2)
D. SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO 2018 (3)

531
532
5 11
5 12
5 13
5 14

I. Total ingresos e gastos consolidados recoñecidos

5 15

II. Operacións con socios ou propietarios

5 16

1. Aumentos (reducións) de capital
2. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto
3. ( - ) Distribución de dividendos
4. Operacións con accións ou participacións da sociedade dominante (netas)
5. Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de
negocios

550
5 19
520
521
522

6. Adquisicións (vendas) de participacións de socios externos

551

7. Outras operacións con socios ou propietarios

523

III. Outras variacións do patrim onio neto.

524

1. Movemento de Reserva de revalorización

531

2. Outras variacións
E. SALDO, FINAL DO EXERCICIO 2018 (3)

532
525

SU B V EN C IÓ N S, D OA Z ÓN S E
LEGA D OS R EC IB ID OS

SO C I OS EX T ER N OS

T OT A L

10

11

12

20.201.375

11.464.031

95.711.775

0

0

0

0

0

0

20.201.375

11.464.031

95.711.775

-1.866.231

-718.831

55.126

0

0

-3.596.943

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.596.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.911

875.402

0

0

0

0

120.911

875.402

18.335.143

10.866.111

93.045.359

0

0

0

0

0

0

18.335.143

10.866.111

93.045.359

-1.866.231

-534.292

-789.770

0

0

-3.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299.678

-334.278

0

0

0

0

299.678

-334.278

16.468.912

10.631.497

88.321.311

(1) Exercicio N-2.
(2) Exercicio ant erior ao que van ref eridas as cont as anuais (N-1).
(3) Exercicio ao que van referidas as cont as anuais (N).
Reserva de revalorización da Lei 16/ 2012, de 27 de decembro. As empresas acollidas a disposicións de revalorización distint as da Lei 16/2012 deberán det allar a norma legal na que se basean.

Grupo Emalcsa

(4)
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IV/ ESTADO DE FLUXOS DE TESOURARÍA CONSOLIDADO
DO GRUPO EMPRESA MUNICIPAL DE AUGAS DA CORUÑA, S.A.
E SOCIEDADES DEPENDENTES
EXERCICIO 2018

Grupo Emalcsa
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ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

NIF dom inante:

A-15031727

FC1.1

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO FORM ULA DO O 15 DE AB RIL DE 2019

NOM E DO GRUPO:
G R UP O EM P R E SA M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A . E S O C IE D A D E S D E P E N D E N T E S

Espazo destinado para as sinat uras dos administ radores
NOT A S D A
M E M OR IA

EX ER C I C I O 2 0 18

(1)

EX ER C I C I O 2 0 17 (2)

A ) F LUX O S D E E F EC T IV O D A S A C T IV ID A D E S D E EX P LO T A C IÓ N
1. R e s ult a do do e xe rc ic io a nt e s de im po s t o s

6 110 0

1.961.234

2.317.498

6.534.478

7.679.389

8.921.614

8.857.624

2 . A xus te s do re s ult a do

6 12 0 0

a) A mo rtizació n do inmo bilizado (+)

6 12 0 1

12,13,14

b) Co rrecció ns valo rativas po r deterio ració n (+/-)

6 12 0 2

16

220.269

271.513
250.924

c) Variació n de pro visió ns (+/-)

6 12 0 3

21

-250.924

d) Imputació n de subvenció ns (-)

6 12 0 4

25

-2.437.152

-2.437.152

e) Resultado s po r baixas e alleamento s do inmo bilizado (+/-)

6 12 0 5

0

0

0

0

16

-24.633

-59.104

16

300.793

330.262

0

0

0

0

-195.489

465.322

0

0

-1.741.288

107.528

24.712

-198.900

1.410.376

-3.005.526

f) Resultado s po r baixas e alleamento s de instrumento s financeiro s (+/-)

6 12 0 6

g) Ingreso s financeiro s (-)

6 12 0 7

h) Gasto s financeiro s (+)

6 12 0 8

i) Diferenzas de cambio (+/-)

6 12 0 9

j) Variació n de valo r razo able en instrumento s financeiro s (+/-)

6 12 10

k) Outro s ingreso s/gasto s (-/+)

6 12 11

l) P articipació n en beneficio s (perdas) de so ciedades po stas en equivalencia neto de dividendo s (-/+)

6 12 2 0

3 . C a m bio s no c a pit a l c o rre nte

6 13 0 0

a) Existencias (+/-)

6 13 0 1

b) Debedo res e o utras co ntas a co brar (+/-)

6 13 0 2

c) Outro s activo s co rrentes (+/-)

6 13 0 3

d) A credo res e o utras co ntas a pagar (+/-)

6 13 0 4

e) Outro s pasivo s co rrentes (+/-)

6 13 0 5

f) Outro s activo s e pasivo s no n co rrentes (+/-)

6 13 0 6

4 . O ut ro s f luxo s de e fe c tiv o da s a c tiv ida de s de e xplo t a c ió n

6 14 0 0

a) P ago s de xuro s (-)

6 14 0 1

b) Co bro s de dividendo s (+)

6 14 0 2

a) Co bro s de xuro s (+)

6 14 0 3

d) Co bro s (pagamento s) po r impo sto so bre beneficio s (+/-)

6 14 0 4

e) Outro s pagamento s (co bro s) (-/+)

6 14 0 5

5 . F luxo s de e f e c t iv o da s a c t iv ida de s de e xplo ta c ió n ( 1+2 +3 +4 )

(1) Exercicio ao que van ref eridas as contas anuais.
(2) Exercicio anterior

Grupo Emalcsa

6 15 0 0

-3.637

0

415.385

-520.441

-3.588.124

3.832.395

0

0

-84.549

673.309

-106.740

-142.526

0

0

24.633

59.104

-2.443

756.731

0

0

6.669.875

10.777.725
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ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

NIF dom inante:

A-15031727

FC1.2

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO CONSOLIDA DO FORM ULA DO O 15 DE A BRIL DE 2019

NOM E DO GRUPO:
G R UP O EM P R E SA M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A . E S O C IE D A D E S D E P E N D E N T E S

Espazo destinado para as sinat uras dos administ radores
NOT A S D A
M E M OR IA

EX ER C I C I O 2 0 18

(1)

EX ER C I C I O 2 0 17 (2)

A ) F LUX O S D E E F EC T IV O D A S A C T IV ID A D E S D E IN V E ST IM E N T O
6 . P a ga m e nto s po r inv e s t im e nt o s (- )

6 2 10 0

a) So ciedades do grupo , neto de efectivo en so ciedades co nso lidadas

6 2 12 0

b) So ciedades multigrupo , neto de efectivo en so ciedades co nso lidadas

6 2 12 1

c) So ciedades aso ciadas

6 2 12 2

d) Inmo bilizado intanxible

6 2 10 2

e) Inmo bilizado material.

6 2 10 3

f) Investimento s inmo biliario s

6 2 10 4

g) Outro s activo s financeiro s

6 2 10 5

-4.283.140

-19.407.566

0

0

0

0

0

0

-32.697

0

-1.256.943

-2.413.106

0

0

-2.993.500

-16.994.460

0

0

0

0

h) A ctivo s no n co rrentes mantido s para a venda

6 2 10 6

i) Unidade de nego cio

6 2 10 7

j) Outro s activo s

6 2 10 8

0

0

7 . C o bro s po r de s inv e s tim e nto s ( +)

62200

36.568

4.002.621

a) So ciedades do grupo , neto de efectivo en so ciedades co nso lidadas

62220

0

0
0

b) So ciedades multigrupo , neto de efectivo en so ciedades co nso lidadas

62221

0

c) So ciedades aso ciadas

62222

0

0

d) Inmo bilizado intanxible

62202

0

0
0

e) Inmo bilizado material.

62203

0

f) Investimento s inmo biliario s

62204

0

0

g) Outro s activo s financeiro s

62205

36.568

4.002.621
0
0

h) A ctivo s no n co rrentes mantido s para a venda

62206

0

i) Unidade de nego cio

62207

0

j) Outro s activo s

62208

8 . F luxo s de e f e c t iv o da s a c t iv ida de s de inv e s tim e nto ( 6 +7 )

(1) Exercicio ao que van ref eridas as contas anuais.
(2) Exercicio anterior

Grupo Emalcsa

62300

0
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ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

NIF dom inante:

A-15031727

FC1.3

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO CONSOLIDA DO FORM ULA DO O 15 DE A BRIL DE 2019

NOM E DO GRUPO:
G R UP O EM P R E SA M UN IC IP A L D E A UG A S D A
C O R UÑA , S .A . E S O C IE D A D E S D E P E N D E N T E S

Espazo destinado para as sinat uras dos administ radores
NOT A S D A
M E M OR IA

EX ER C I C I O 2 0 18

(1)

EX ER C I C I O 2 0 17 (2)

C ) F LUX O S D E E F EC T IV O D A S A C T IV ID A D E S D E F IN A N C IA M E N T O
9 . C o bro s e pa ga m e nt o s po r ins t rum e nt o s de pa t rim o nio

6 3 10 0

a) Emisió n de instrumento s de patrimo nio (+)

6 3 10 1

-889.381

0

0

0
0

a) A mo rtizació n de instrumento s de patrimo nio (-)

6 3 10 2

0

c) A dquisició n de instrumento s de patrimo nio da so ciedade do minante (-)

6 3 10 3

0

0

d) A lleamento de instrumento s de patrimo nio da so ciedade do minante (+)

6 3 10 4

0

0
0
0

e) A dquisició ns de participació ns de so cio s externo s (-)

6 3 12 0

0

f) Venda de participació ns a so cio s externo s (+)

6 3 12 1

-925.918

g) Subvenció ns, do azó ns e legado s recibido s (+)

6 3 10 5

36.537

0
-1.343.274

10 . C o bro s e pa ga m e nto s po r ins t rum e nt o s de pa s iv o fina nc e iro

63200

-1.290.519

a) Emisió n

63201

162.418

625

0

0

0

0

1.

Obrigas e o utro s valo res nego ciables (+)

63202

2.

Débedas co n entidades de crédito (+)

63203

3.

Débedas co n características especiais a curto prazo (+)

63205

4.

Outras débedas (+)

b) Devo lució n e amo rtizació n de
1.

Obrigas e o utro s valo res nego ciables (-)

36.537

0

-800.037

625

63207

-527.018

-1.343.899

63208

-962.455

0

-440.851

-1.343.899

0

0

63206

2.

Débedas co n entidades de crédito (-)

63209

3.

Débedas co n características especiais (-)

6 3 2 11

4.

Outras débedas (-)

6 3 2 12

-86.167

0

11. P a go s po r div ide ndo s e re m une ra c ió ns do ut ro s ins trum e nt o s de pa t rim o nio

63300

-4.886.644

-3.596.943

a) Dividendo s (-)

63301

-4.886.644

-3.596.943

b) Remuneració n do utro s instrumento s de patrimo nio (-)

63302

0

0

63400

-7.066.544

-4.940.217

D ) E F E C T O D A S V A R IA C IÓ N S D O S T IP OS D E C A M B IO

64000

0

0

E ) A UM EN T O / D IM IN UC IÓ N N E T A D O EF E C T IV O O U EQ UIVA LE N T ES ( 5 + 8 + 12 + D )

65000

-4.643.242

-9.567.437

E f e c tiv o e e quiv a le nt e s a o c o m e zo do e xe rc ic io

6 5 10 0

7.877.665

17.445.102

4.123.805

7.877.665

12 . F luxo s de e fe c tiv o da s a c tiv ida de s de f ina nc ia m e nt o ( 9 +10 +11)

E f e c tiv o e e quiv a le nt e s a o fina l do e xe rc ic io

(1) Exercicio ao que van ref eridas as contas anuais.
(2) Exercicio anterior
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GRUPO EMPRESA MUNICIPAL DE AUGAS DA CORUÑA, S.A.
(EMALCSA) E SOCIEDADES DEPENDENTES
Memoria consolidada correspondente ao exercicio 2018

1.- SOCIEDADES DO GRUPO
1.1. Memoria consolidada do Grupo EMALCSA a 31 de decembro de 2018
As contas anuais consolidadas do Grupo EMALCSA correspondentes ao
exercicio 2018 foron formuladas polos Administradores e someteranse á
aprobación da correspondente Xunta Xeral de Accionistas, estimándose que
serán aprobadas sen ningunha modificación.
O exercicio económico de EMALCSA e o da sociedade dependente inícianse o 1
de xaneiro de cada ano e finalizan o 31 de decembro do mesmo ano.
Os importes contidos nestas contas anuais consolidadas exprésanse, salvo
indicación en contrario, en euros, sendo esta a moeda funcional e de
presentación da Sociedade dominante.
A sociedade dominante, Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A.
(EMALCSA), constituíuse no ano 1978, e as primeiras contas anuais
consolidadas que formula son as que se refiren ao exercicio 2015.
As últimas contas anuais consolidadas formuladas e aprobadas son as que se
refiren ao exercicio 2017.
Estas contas anuais amosan a imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira
do Grupo EMALCSA a 31 de decembro de 2018.
As contas anuais consolidadas do Grupo EMALCSA correspondentes ao
exercicio 2018 foron preparadas a partir dos rexistros contables mantidos por
EMALCSA e pola outra sociedade do Grupo.
A consolidación realizouse polo método de integración global para todas as
sociedades incluídas no perímetro de consolidación, por ter a capacidade para
exercer control efectivo por ter maioría de votos nos seus órganos de
representación e decisión e o poder de dirixir as políticas financeiras e
operativas da entidade.

Grupo Emalcsa

25

1.2. Sociedade dominante
A Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. (EMALCSA) constituíuse como
sociedade anónima mediante escritura pública polo Concello da Coruña o 7 de
xullo de 1978.
EMALCSA é a continuadora de Augas de A Coruña, que absorbeu, cuxa
propiedade pertencía enteiramente ao mesmo Concello e que viña prestando o
servizo de subministración de auga á cidade desde 1908.
EMALCSA é unha sociedade mercantil municipal de réxime privado con
personalidade xurídica propia, que adopta a forma de sociedade anónima de
acordo co disposto nos artigos 89-94 do Regulamento de Servizos das
Corporacións Locais (Decreto 17/06/55), e que se rexe polos seus propios
Estatutos e polas disposicións legais que en cada momento lle sexan aplicables.
O seu domicilio social actual atópase na Praza de María Pita 1, 15001 A Coruña.
O obxecto social de EMALCSA, de acordo co artigo 2 dos seus Estatutos
sociais, modificado (incorporando o punto nº 9) na Xunta Xeral Extraordinaria
celebrada o 7 de xuño de 2012 é:
O obxecto da Sociedade está constituído polas seguintes actividades
económicas, industriais e de servizos:
1. A prestación do servizo de abastecemento de augas á cidade da Coruña
e o seu termo municipal; dentro do abastecemento compréndense as
obras necesarias de captación, construción de presas, encoros,
conducións, depuración, distribución e acometidas e a subministración e
comercialización da auga, así como de todas aquelas accesorias,
complementarias e derivadas deste servizo.
2. A prestación do servizo de sumidoiros e saneamento á Cidade da Coruña
e o seu termo municipal, incluíndo a depuración e eliminación das augas
residuais, ou no seu caso a reutilización das mesmas unha vez
depuradas, así como a realización de todas as actividades accesorias,
complementarias e derivadas deste servizo.
3. Realizar toda clase de obras de instalacións, captación, produción,
distribución e montaxes de enerxías: eléctrica, gas ou de calquera outra e
a subministración e comercialización das mesmas e de todo canto teña
coa rama das industrias referidas.
4. Realizar instalacións de sistemas condutores, portadores ou
transportadores de sinais, imaxes ou enerxía e explotar e comercializar os
servizos correspondentes.
5. Asumir a execución e xestión de servizos municipais relacionados co
obxecto social e prestar a colaboración necesaria ao Concello co mesmo
fin.
6. A análise, deseño e execución de novas estratexias de prestación dos
servizos municipais, tanto desde o punto de vista tecnolóxico como
operativo.
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7. A difusión de información, coñecemento e boas prácticas, así como a
prestación de servizos e o desenvolvemento de actividades orientadas ao
fomento da innovación, o desenvolvemento tecnolóxico, a transferencia e
o uso de tecnoloxías emerxentes para o funcionamento urbano.
8. O desenvolvemento, promoción e impulso de proxectos de investigación
fundamental ou industrial, desenvolvemento e innovación tecnolóxica
propios ou en cooperación con profesionais, empresas e organizacións, e
con Universidades e centros de investigación ou outras entidades, co
obxectivo de xerar e difundir coñecemento tecnolóxico vinculado ao
funcionamento urbano.
9. A prestación de servizos de carácter técnico e operativo, así como
contable, fiscal, administrativo e de asesoramento en xeral ao
Excelentísimo Concello da Coruña, ás sociedades ou entes públicos
participados por este ou pola propia Empresa Municipal de Augas da
Coruña, S.A.
As actividades enumeradas nos precedentes parágrafos poderán ser
desenvolvidas por esta Sociedade de xeito directo ou indirecto, total ou
parcialmente, segundo a natureza do servizo ou actividade a desenvolver,
podendo facelo, do mesmo xeito, mediante participación noutras sociedades con
obxecto idéntico ou análogo.
Poderá realizar, mediante os oportunos acordos, os mesmos fins noutros
concellos, Organismos, Corporacións e Entidades públicas ou privadas.
Para a realización de todo o exposto anteriormente poderá actuar tanto dentro
do termo municipal como fóra del.
A Sociedade poderá adquirir accións ou tomar participacións doutras sociedades
de idéntico ou análogo obxecto, para o desenvolvemento dos propios desta
Sociedade, mediante a subscrición de accións ou participacións na fundación ou
aumento de capital das mesmas ou a adquisición delas por calquera título,
realizando contratos de colaboración, execución e xestión que fosen precisos.
O exercicio económico de EMALCSA iníciase o 1 de xaneiro de cada ano e
finaliza o 31 de decembro do mesmo ano.
1.3. Sociedades dependentes.
A 31 de decembro de 2018, as sociedades dependentes que compoñen o
GRUPO EMALCSA son as seguintes:
Edar Bens, S.A.
Con domicilio social en Manuel Murguía, s/n, Edif. Casa da Auga da cidade da
Coruña.
A participación da dominante nesta sociedade é 69%, sobre un capital de
60.000,00 euros, circunstancia pola cal posúe a maioría dos dereitos de voto,
existindo unidade de dirección.
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O seu obxecto social consiste, principalmente, na explotación do servizo de
depuración nos concellos da A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros.
O exercicio económico de Edar Bens, S.A. iníciase o 1 de xaneiro de cada ano e
finaliza o 31 de decembro do mesmo ano.

2.- SOCIEDADES ASOCIADAS E MULTIGRUPO
EMALCSA, como sociedade dominante do Grupo, exerce o control sobre a empresa
dependente incluída no perímetro de consolidación, polo que se integra, tal como
detallamos no punto anterior polo método de integración global, non xurdindo
sociedades asociadas nin sociedades multigrupo nestes estados financeiros
consolidados.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
3.1. Imaxe fiel.
As contas anuais consolidadas adxuntas preparáronse a partir das contas
anuais e os rexistros contables das Sociedades que integran o Grupo e nelas se
aplicaron os principios contables e criterios de valoración recollidos no Real
Decreto 1514/2007, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade e o resto
de disposicións legais vixentes en materia contable, e amosan a imaxe fiel do
patrimonio, da situación financeira e do resultado do Grupo, así como a
veracidade dos fluxos incorporados no estado de fluxos de efectivo.
Estas contas tamén se elaboraron de acordo co Real Decreto 1159/2010, de 17
de setembro, polo que se aproban as Normas para a Formulación de Contas
Anuais Consolidadas.
Non existen razóns excepcionais polas que, para amosar a imaxe fiel, non se
teñan aplicado disposicións legais en materia contable.
3.2. Principios contables non obrigatorios aplicados.
Non se aplicaron principios contables non obrigatorios. Adicionalmente, os
administradores formularon estas contas anuais consolidadas tendo en
consideración a totalidade dos principios e normas contables de aplicación
obrigatoria que teñen un efecto significativo nas devanditas contas anuais
consolidadas. Non existe ningún principio contable que, sendo obrigatorio, teña
deixado de aplicarse.
3.3. Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza.
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O Grupo elaborou os seus estados financeiros baixo o principio de empresa en
funcionamento, sen que exista ningún tipo de risco importante que poida supor
mudanzas significativas no valor dos activos ou pasivos no exercicio seguinte.
Nas contas anuais consolidadas adxuntas utilizáronse ocasionalmente
estimacións realizadas pola Dirección da Sociedade para cuantificar algúns dos
activos, pasivos, ingresos, gastos e compromisos que figuran rexistrados nela.
Basicamente, estas estimacións fan referencia a:


Vida útil dos activos materiais, inmobiliarios e intanxibles (Notas 12, 13 e
14).



As hipóteses empregadas no cálculo actuarial dos pasivos por pensións e
outros compromisos co persoal (Nota 23).

É posible que, a pesar de que estas estimacións se realizaron en función da
mellor información dispoñible á data de formulación destas contas anuais sobre
os feitos analizados, se produzan acontecementos no futuro que obriguen a
modificalas (á alza ou á baixa) en próximos exercicios, o que se faría de xeito
prospectivo recoñecendo os efectos do cambio de estimación nas
correspondentes contas de perdas e ganancias futuras.
3.4. Comparación da información.
De acordo coa lexislación, presentamos, a efectos comparativos, con cada unha
das partidas do balance, da conta de perdas de ganancias, do estado de
cambios no patrimonio neto e do estado de fluxos de efectivo, ademais das
cifras do exercicio 2018, as correspondentes ao exercicio 2017.
3.5. Agrupación de partidas.
Durante o exercicio, non se realizaron agrupacións de partidas nin no balance,
perdas e ganancias, estado de cambios no patrimonio neto ou no estado de
fluxos de efectivo consolidados.
3.6. Elementos recollidos en varias partidas.
Non se presentan elementos patrimoniais rexistrados en dúas ou máis partidas
do balance consolidado.
3.7. Cambios en criterios contables.
Durante o exercicio de 2018 non se realizaron cambios de criterios contables
significativos a respecto dos criterios aplicados no exercicio 2017 polas
sociedades dependentes.
3.8. Corrección de erros.
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Na elaboración das contas anuais adxuntas non se detectou ningún erro
significativo que supuxese a reexpresión dos importes incluídos nas contas
anuais do exercicio de 2017.
3.9. Operacións entre sociedades do perímetro de consolidación.
Todas as sociedades incluídas no perímetro de consolidación manteñen o peche
do seu exercicio económico o 31 de decembro de 2018, polo que todas as
operacións que se realizaron entre elas foron eliminadas no proceso de
consolidación.

4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN
4.1. Homoxeneización.
As contas anuais das sociedades obxecto de consolidación foron previamente
adaptadas, tanto en criterios como en agrupación de partidas.
4.1.1. Homoxeneización temporal.
Non foi preciso realizar homoxeneización temporal porque todas as
sociedades do Grupo pechan o seu exercicio económico na mesma data.
4.1.2. Homoxeneización valorativa.
Os elementos do activo e do pasivo, os ingresos e gastos e demais partidas
das contas anuais das sociedades do grupo están valorados seguindo
métodos uniformes e de acordo cos principios e normas de valoración
establecidos no Código de Comercio, texto refundido da Lei de Sociedades
de Capital e Plan Xeral de Contabilidade e demais lexislación que sexa
especificamente aplicable.
4.1.3. Homoxeneización polas operacións internas.
Cando nas contas anuais das sociedades do grupo os importes das partidas
derivadas de operacións internas non sexan coincidentes, ou exista algunha
partida pendente de rexistrar, realízanse os axustes que procedan para
practicar as correspondentes eliminacións.
4.1.4. Homoxeneización para realizar a agregación.
Realízanse as reclasificacións necesarias na estrutura das contas anuais
dunha sociedade do grupo para que esta coincida coa das contas anuais
consolidadas.
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4.2. Fondo de Comercio
consolidación

de

consolidación

e

diferenza

negativa

de

4.2.1. Na data de adquisición recoñécese como fondo de comercio de
consolidación a diferenza positiva entre os seguintes importes:
a. A contraprestación transferida para obter o control da sociedade
adquirida determinada conforme ao indicado no apartado 2.3 da
norma de rexistro e valoración 19.ª Combinacións de negocios do Plan
Xeral de Contabilidade, máis no caso de adquisicións sucesivas de
participacións, ou combinación por etapas, o valor razoable na data de
adquisición de calquera participación previa no capital da sociedade
adquirida, e
b. A parte proporcional do patrimonio neto representativa da participación
no capital da sociedade dependente unha vez incorporados os axustes
derivados da aplicación do artigo 25, e de dar de baixa, no seu caso, o
fondo de comercio recoñecido nas contas anuais individuais da
sociedade dependente na data de adquisición.
4.2.2. Presúmese que o custo da combinación, segundo se define no apartado
2.3 da norma de rexistro e valoración 19.ª Combinacións de negocios do
Plan Xeral de Contabilidade, é o mellor referente para estimar o valor
razoable, nesa data, de calquera participación previa da dominante na
sociedade dependente. En caso de evidencia en sentido contrario,
utilizaranse outras técnicas de valoración para determinar o valor razoable
da participación previa na sociedade dependente.
4.2.3. Nas combinacións de negocios por etapas, os instrumentos de patrimonio
da sociedade dependente que o grupo posúa con anterioridade á
adquisición do control axustaranse ao seu valor razoable na data de
adquisición, recoñecendo na partida 16.b), 18.b) ou 20) da conta de
perdas e ganancias consolidada, segundo proceda, a diferenza co seu
valor contable previo. No seu caso, os axustes valorativos asociados a
estes investimentos contabilizados directamente no patrimonio neto
transferiranse á conta de perdas e ganancias.
4.2.4. No suposto excepcional de que, na data de adquisición, o importe da
letra b) do apartado 4.2.1 deste artigo sexa superior ao importe incluído
na letra a), ese exceso recoñecerase na conta de perdas e ganancias
consolidada como un resultado positivo na partida «Diferenza negativa en
combinacións de negocios».
Porén, antes de recoñecer o citado ingreso deberán avaliarse novamente
os importes descritos no apartado 4.2.1 anterior.
Con posterioridade ao recoñecemento inicial, o fondo de comercio
valorarase polo seu prezo de adquisición menos a amortización
acumulada e, no seu caso, o importe acumulado das correccións
valorativas por deterioración recoñecidas.
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O fondo de comercio amortízase durante a súa vida útil, estimada en 10
anos (agás proba en contrario), sendo a súa recuperación lineal. Esta vida
útil determinouse de forma separada para cada unidade xeradora de
efectivo á que se asignou fondo de comercio.
As unidades xeradoras de efectivo ás que se teña asignado o fondo de
comercio sométense, cando menos anualmente, a análise, se existen
indicios de deterioración e, en caso de que os haxa, á comprobación da
deterioración do valor, procedéndose, no seu caso, ao rexistro da
corrección valorativa por deterioración. As correccións valorativas por
deterioración recoñecidas no fondo de comercio non son obxecto de
reversión nos exercicios posteriores.
O importe en libros teoricamente axustado da unidade xeradora de
efectivo compararase co seu importe recuperable para determinar se esa
unidade se deteriorou. Se fose así, a entidade distribuirá a perda por
deterioración do valor de acordo co disposto no Plan Xeral de
Contabilidade, reducindo en primeiro lugar o importe en libros do fondo de
comercio asignado á unidade.
Porén, debido a que o fondo de comercio se recoñece só ata o límite da
participación da dominante na data de adquisición, calquera perda por
deterioración do valor relacionada co fondo de comercio repartirase entre
a asignada á dominante e a asignada aos socios externos, mais só na
primeira se recoñecerá como unha perda por deterioración do valor do
fondo de comercio.
Se a perda por deterioración da unidade xeradora de efectivo é superior
ao importe do fondo de comercio, incluído o teoricamente axustado, a
diferenza asignarase ao resto de activos da mesma segundo o disposto
na norma de rexistro e valoración 2.ª Inmobilizado material 2.2
Deterioración de valor do Plan Xeral de Contabilidade.
No seu caso, a perda por deterioración así calculada deberá imputarse ás
sociedades do grupo e aos socios externos, considerando o disposto no
apartado 1, letra d), do artigo 29 a respecto do fondo de comercio
atribuído a estes últimos.
4.3. Transaccións entre sociedades consolidadas.
Todas as transaccións efectuadas no exercicio entre as sociedades obxecto de
consolidación, así como os créditos e débitos recíprocos, foron eliminadas no
proceso de consolidación.
4.4. Inmobilizado intanxible.
Os activos incluídos no inmobilizado intanxible figuran contabilizados ao seu
prezo de adquisición ou ao seu custo de produción. O inmobilizado intanxible
preséntase no balance de situación consolidado polo seu valor de custo
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minorado no importe das amortizacións e correccións valorativas por
deterioración acumuladas.
Os custos incorridos na realización de actividades que contribúen a desenvolver
o valor do negocio do Grupo no seu conxunto, como fondo de comercio, marcas
e semellantes xeradas internamente, así como os gastos de establecemento,
rexístranse como gastos na conta de perdas e ganancias a medida que se
incorren.
As eventuais adquisicións a título gratuíto, como é o caso da Concesión
Administrativa, actívanse ao seu valor venal.
4.4.1. Investigación e desenvolvemento.
O Grupo segue o criterio de rexistrar na conta de perdas e ganancias
consolidadas os gastos de investigación nos que incorre ao longo do
exercicio.
Os gastos de desenvolvemento do exercicio actívanse desde o momento en
que se cumpren todas as condicións seguintes:
 Existencia dun proxecto específico e individualizado que permita valorar
de forma fiable o desembolso atribuíble á realización do proxecto.
 A asignación, imputación e distribución temporal dos custos de cada
proxecto están claramente establecidas.
 En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico na
realización do proxecto, tanto para o caso en que a intención sexa a da
explotación directa, como para o da venda a un terceiro do resultado do
proxecto unha vez concluído, se existe mercado.
 A rendibilidade económico-comercial do proxecto está razoablemente
asegurada.
 O financiamento dos distintos proxectos está razoablemente asegurado
para completar a realización dos mesmos, ademais de estar asegurada
a dispoñibilidade dos axeitados recursos técnicos ou doutro tipo para
completar o proxecto e para utilizar ou vender o activo intanxible.
 Existe unha intención de completar o activo intanxible en cuestión, para
usalo ou vendelo.
O cumprimento de todas as condicións anteriores verifícase durante todos os
exercicios nos que se realiza o proxecto, sendo o importe a activar o que se
produce a partir do momento en que se cumpren as devanditas condicións.
En ningún caso se activan os desembolsos recoñecidos inicialmente como
gastos do exercicio e que posteriormente cumpriron as condicións
mencionadas para a súa activación.
Os proxectos de investigación e desenvolvemento que se encargan a outras
empresas ou institucións valóranse ao seu prezo de adquisición.
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Os proxectos que se realizan con medios propios da empresa valóranse polo
seu custo de produción, que comprende todos os custos directamente
atribuíbles e que son necesarios para crear, producir e preparar o activo para
que poida operar da forma prevista.
A imputación a resultados dos gastos activados realízase conforme aos
seguintes criterios:
Os gastos de desenvolvemento que figuran no activo amortízanse como
moito en cinco anos, comezando a amortización a partir da data de
terminación do proxecto.
4.4.2. Aplicacións informáticas.
Están valoradas polos importes satisfeitos polo acceso á propiedade ou o
dereito de uso de programas informáticos, así como polo custo de produción
se estas son desenvolvidas polo Grupo. Inclúense neste epígrafe os gastos
de desenvolvemento das páxinas web.
Os gastos do persoal propio que traballou no desenvolvemento das
aplicacións informáticas inclúense como maior custo das mesmas, subscritas
ao epígrafe «Traballos realizados pola empresa para o seu activo» da conta
de perdas e ganancias.
As reparacións que non representan unha ampliación da vida útil e os custos
de mantemento cárganse á conta de perdas e ganancias no exercicio en que
se producen.
4.4.3. Custos posteriores.
Os custos posteriores incorridos no inmobilizado intanxible rexístranse como
gasto, salvo que aumenten os beneficios económicos futuros agardados dos
activos.
4.4.4. Vida útil e amortizacións.
A amortización dos inmobilizados intanxible realízase distribuíndo o importe
amortizable de forma sistemática, seguindo o método lineal, ao longo dos
períodos de vida útil que se mencionan a continuación:
Descrición
Desenvolvemento
Aplicacións informáticas

Anos
5
3-4

% Anual
20%
25%-33%

A estes efectos enténdese por importe amortizable o custo de adquisición
menos, en caso de ser aplicable, o seu valor residual.
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O Grupo revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización dos
inmobilizados intanxibles ao peche de cada exercicio. As modificacións nos
criterios inicialmente establecidos recoñécense como un cambio de
estimación.
4.4.5. Deterioración do valor do inmobilizado intanxible.
O Grupo avalía e determina as correccións valorativas por deterioración e as
reversións das perdas por deterioración do valor do inmobilizado intanxible
de acordo cos criterios que se mencionan no apartado 4.7.
4.5. Inmobilizado material.
Valórase ao seu prezo de adquisición ou ao seu custo de produción que inclúe,
ademais do importe facturado despois de deducir calquera desconto ou rebaixa
no prezo, todos os gastos adicionais e directamente relacionados que se
produzan ata a súa posta en funcionamento, como os gastos de explanación e
derruba, transporte, seguros, instalación, montaxe e outros semellantes. A
capitalización do custo de produción realízase mediante o aboamento dos
custos imputables ao activo en contas da epígrafe «traballos efectuados pola
empresa para o seu activo» da conta de perdas e ganancias consolidada.
As eventuais adquisicións a título gratuíto actívanse ao seu valor venal.
Nos arrendamentos financeiros contabilízase o activo de acordo coa súa
natureza, e un pasivo financeiro polo mesmo importe, que é o menor entre o
valor razoable do activo arrendado e o valor actual no inicio do arrendamento
dos pagamentos mínimos acordados.
4.5.1. Amortizacións.
A amortización dos elementos do inmobilizado material realízase distribuíndo
o importe amortizable de forma sistemática, seguindo o método lineal, ao
longo da súa vida útil: a estes efectos enténdese por importe amortizable o
custo de adquisición menos o seu valor residual. O Grupo determina o gasto
de amortización de forma independente para cada compoñente que teña un
custo significativo en relación co custo total do elemento e unha vida útil
distinta do resto do elemento.
Os períodos de vida útil das distintas partidas do inmobilizado material son os
que se indican a continuación:
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Descrición
Edificios administrativos
Edificios industriais e almacéns
Construcións
Instalaciones de fluídos e de telecomunicacións
Instalacións de seguridade
Instalacións depuradoras por cloración
Instalacións eléctricas
Equipos eléctricos
Control e automatismos
Equipos mecánicos instalacións
Equipación e material de taller
Equipos de seguridade e medida
Outras instalacións
Maquinaria
Instalacións de bombeo
Rede de distribución de auga
Ferramentas
Contadores de auga
Mobiliario
Telefonía e outros equipos de oficina
Equipo Proceso de Información
Elementos de transporte
Equipos de laboratorio

Anos
25-50
20-33,33
33
8,33-12,5
8,33-12,5
10-12,5
10-12,5
16
8
20
6
8
15
8
10
16,66-20
3,33-5
10
8,33-12,5
8
4-5
6,25-7,14
6,66-8,33

% Anual
2-4%
3-5%
3%
8-12%
8-12%
8-10%
8-10%
6%
12%
5%
15%
12%
7%
12%
10%
5%-6%
20-30%
10%
8-12%
12%
20%-25%
14-16%
12-15%

O Grupo revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización do
inmobilizado material ao peche de cada exercicio. As modificacións nos
criterios inicialmente establecidos recoñécense como un cambio de
estimación.
4.5.2. Custos posteriores.
Con posterioridade ao recoñecemento inicial do activo, só se capitalizan
aqueles custo incorridos na medida en que supoñan un aumento da súa
capacidade, produtividade ou prolongación da vida útil, debéndose dar de
baixa o valor contable dos elementos substituídos. Neste sentido, os custos
derivados do mantemento diario do inmobilizado material rexístranse en
resultados a medida que se incorren.
4.5.3. Deterioración do valor do inmobilizado material.
O Grupo avalía e determina as correccións valorativas por deterioración e as
reversións das perdas por deterioración do valor do inmobilizado material de
acordo cos criterios que se mencionan no apartado 4.7.
4.6. Investimentos inmobiliarios.
O grupo clasifica como investimentos inmobiliarios aqueles activos non correntes
que sexan inmobles e que posúe para obter rendas, plusvalías ou ambas, en
lugar de para o seu uso na produción ou subministracións de bens ou servizos,
ou ben para fins administrativos, ou a súa venda no curso ordinario das
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operacións, así como aqueles terreos e edificios cuxos usos futuros non estean
determinados no momento da súa incorporación ao patrimonio da Sociedade.
Os inmobles que se atopan en construción ou en desenvolvemento para uso
futuro como investimento inmobiliario clasifícanse como inmobilizado material en
curso ata que están rematados. Porén, as obras de ampliación ou melloras
sobre investimentos inmobiliarios clasifícanse como investimentos inmobiliarios.
O Grupo recoñece e valora os investimentos inmobiliarios seguindo os criterios
establecidos para o inmobilizado material.
4.7. Deterioración de valor de activos non financeiros suxeitos a amortización
ou depreciación.
O Grupo segue o criterio de avaliar a existencia de indicios que puidesen pór de
manifesto a potencial deterioración de valor dos activos non financeiros suxeitos
a amortización ou depreciación, ao obxecto de comprobar se o valor contable
dos mencionados activos excede o seu valor recuperable, entendido este como
o maior entre o valor razoable menos custos de venda e o seu valor en uso.
Do mesmo xeito, e con independencia da existencia de calquera indicio de
deterioración de valor, o Grupo comproba, cando menos con periodicidade
anual, a potencial deterioración do valor que poida afectar aos inmobilizados
intanxibles cunha vida útil indefinida.
As perdas por deterioración recoñécense na conta de perdas e ganancias.
O valor recuperable é o maior entre o seu valor razoable menos os custos de
venda e o valor en uso obtido por un desconto de fluxos de tesouraría.
O valor recuperable débese calcular para un activo individual, a menos que o
activo non xere entradas de efectivo que sexan, en boa medida, independentes
das correspondentes a outros activos ou grupos de activos.
O Grupo avalía en cada data de peche se existe algún indicio de que a perda
por deterioración de valor recoñecida en exercicios anteriores xa no existe pode
ter diminuído. As perdas por deterioración só se reverten se se tivese producido
un cambio nas estimacións utilizadas para determinar o valor recuperable do
activo.
A reversión da perda por deterioración rexístrase na conta de perdas e
ganancias consolidada. Porén, a reversión da perda non pode aumentar o valor
contable do activo por riba do valor contable que tivese, neto de amortizacións,
se non se tivese rexistrado a deterioración.
Unha vez recoñecida a corrección valorativa por deterioración ou a súa
reversión, axústanse as amortizacións dos exercicios seguintes considerando o
novo valor contable.
Independentemente do anterior, se das circunstancias específicas dos activos se
pon de manifesto unha perda de carácter irreversible, esta recoñécese
directamente en perdas procedentes do inmobilizado da conta de perdas e
ganancias consolidada.
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4.8. Arrendamentos.
Os arrendamentos clasifícanse como arrendamentos financeiros sempre que
das condicións dos mesmos se deduza que se transfiren ao arrendatario
substancialmente os riscos e beneficios inherentes á propiedade do activo
obxecto do contrato. Os demais arrendamentos clasifícanse como
arrendamentos operativos.
4.8.1. Contabilidade do arrendatario:
O Grupo ten cedido o dereito de uso de determinados activos baixo contratos
de arrendamento.
4.8.1.1. Arrendamentos financeiros:
Nestas operacións preséntase o custo dos activos arrendados no balance
de situación consolidado segundo a natureza do ben obxecto do contrato
e, simultaneamente, un pasivo polo mesmo importe. Este importe será o
menor entre o valor razoable do ben arrendado e o valor actual ao inicio
do arrendamento das cantidades mínimas acordadas, incluída a opción
de compra, cando non existan dúbidas razoable sobre o seu exercicio.
Non se incluirán no seu cálculo as cotas de carácter continxente, o custo
dos servizos e os impostos repercutibles polo arrendador. A carga
financeira total do contrato impútase á conta de perdas e ganancias
consolidada do exercicio en que se devindica, aplicando o método do tipo
de xuro efectivo. As cotas de carácter continxente recoñécense como
gasto do exercicio en que se incorren.
4.8.1.2. Arrendamentos operativos.
Os gastos derivados dos acordos de arrendamento cárganse á conta de
perdas e ganancias consolidada do exercicio en que se devindican.
Calquera pagamento que se poida realizar ao contratar un arrendamento
operativo tratarase como un pagamento anticipado que se imputará a
resultados ao longo do período do arrendamento, a medida que se cedan
os beneficios do activo arrendado.
4.8.2. Contabilidade do arrendador:
4.8.2.1. Arrendamentos financeiros.
No momento inicial destas operacións recoñécese un crédito polo valor
actual dos cobros mínimos a recibir polo arrendamento máis o valor
residual do activo, descontado ao tipo de xuro implícito do contrato. A
diferenza entre o crédito rexistrado no activo e a cantidade a cobrar,
correspondente a xuros non devindicados, impútase á conta de perdas e
ganancias do exercicio a medida que se devindican, de acordo co método
do tipo de xuro efectivo.
4.9. Instrumentos financeiros.
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Os criterios empregados para a clasificación e valoración das diferentes
categorías de activos e pasivos financeiros, así como os criterios para
determinar a evidencia de deterioración e o recoñecemento de cambios no valor
razoable son os seguintes:
4.9.1. Activos financeiros.
4.9.1.1. Préstamos e partidas a cobrar:
Nesta categoría rexístranse os créditos por operacións comerciais e non
comerciais, que inclúen os activos financeiros cuxos cobros son de contía
determinada ou determinable, que non se negocian nun mercado activo e
para os que se estima recuperar todo o desembolso realizado polo Grupo,
agás, no seu caso, por razóns imputables á solvencia do debedor.
No seu recoñecemento inicial no balance consolidado, rexístranse polo
seu valor razoable, que, agás evidencia en contrario, é o prezo da
transacción, que equivale ao valor razoable da contraprestación
entregada máis os custos de transacción que lles sexan directamente
atribuíbles.
Tras o seu recoñecemento inicial, estes activos financeiros valóranse ao
seu custo amortizado.
Porén, os créditos por operacións comerciais con vencemento non
superior a un ano e que non teñen un tipo de xuro contractual, así como
os anticipos e créditos ao persoal, os dividendos a cobrar e os
desembolsos esixidos sobre instrumentos de patrimonio, cuxo importe se
agarda recibir no curto prazo, valóranse inicialmente e posteriormente
polo seu valor nominal, cando o efecto de non actualizar os fluxos de
efectivo non é significativo.
En canto se coñece a perda de valor dun crédito realízase a corrección
valorativa correspondente. Deterióranse os activos cando existe evidencia
obxectiva da existencia de deterioración como consecuencia de
acontecementos acaecidos con posterioridade ao recoñecemento inicial
do activo que van producir unha redución ou atraso nos fluxos de efectivo
futuros. A perda por deterioración estímase como a diferenza entre o
valor en libros do activo e o valor presente dos fluxos de efectivo futuros
que se estima vai xerar, descontados ao tipo de xuro efectivo calculado
no momento do recoñecemento inicial do activo.
4.9.1.2. Activos financeiros dispoñibles para a venda:
Nesta categoría inclúense os valores representativos de débeda e
instrumentos de patrimonio que non se clasifican en ningunha das
categorías anteriores.
Valóranse polo seu valor razoable, rexistrándose os cambios que se
produzan directamente no patrimonio neto ata que o activo se allee ou
deteriore, momento en que as perdas e ganancias acumuladas no
patrimonio neto se imputan á conta de perdas e ganancias, sempre que
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sexa posible determinar o mencionado valor razoable. En caso contrario,
rexístranse polo seu custo menos perdas por deterioración do valor.
No caso dos activos financeiros dispoñibles para a venda, efectúanse
correccións valorativas se existe evidencia obxectiva de que o seu valor
se deteriorou como resultado dunha redución ou atraso nos fluxos de
efectivo estimados futuros no caso de instrumentos de débeda adquiridos
ou pola falta de recuperabilidade do valor en libros do activo no caso de
investimentos en instrumentos de patrimonio. A corrección valorativa é a
diferenza entre o seu custo ou custo amortizado menos, no seu caso,
calquera corrección valorativa previamente recoñecida na conta de
perdas e ganancias e o valor razoable no momento en que se efectúe a
valoración. No caso de instrumentos de patrimonio, a corrección de valor
determínase do mesmo xeito que para os investimentos no patrimonio de
empresas do grupo, multigrupo e asociadas.
Os xuros e dividendos de activos financeiros devindicados con posterioridade
ao momento da adquisición recoñécense como ingresos na conta de perdas
e ganancias consolidadas. Os xuros deben recoñecerse utilizando o método
do tipo de xuro efectivo e os dividendos cando se declare o dereito a
recibilos.
O Grupo dá de baixa os activos financeiros cando expiran ou se cederon os
dereitos sobre os fluxos de efectivo do correspondente activo financeiro e se
transferiron substancialmente os riscos e beneficios inherentes á súa
propiedade, como en vendas en firme de activos, cesións de créditos
comerciais en operacións de «factoring» nas que o Grupo no retén ningún
risco de crédito nin de xuro.
4.9.2. Pasivos financeiros.
4.9.2.1. Débitos e partidas a pagar:
Inclúen os pasivos financeiros orixinados pola compra de bens e servizos
por operacións de tráfico do Grupo e os débitos por operacións non
comerciais que non son instrumentos derivados.
No seu recoñecemento inicial no balance consolidado, rexístranse polo
seu valor razoable que, agás evidencia en contrario, é o prezo da
transacción, que equivale ao valor razoable da contraprestación recibida
axustado polos custos de transacción que lles sexan directamente
atribuíbles.
Tras o seu recoñecemento inicial, estes activos financeiros valóranse polo
seu custo amortizado. Os xuros devindicados contabilízanse na conta de
perdas e ganancias consolidada, aplicando o método do tipo de xuro
efectivo.
Porén, os débitos por operacións comerciais con vencemento non
superior a un ano e que non teñan un tipo de xuro contractual, así como
os desembolsos esixidos por terceiros sobre participacións, cuxo importe
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se agarda pagar no curto prazo, valóranse polo seu valor nominal, cando
o efecto de non actualizar os fluxos de efectivo non é significativo.
4.9.3. Instrumentos de patrimonio propio.
Un instrumento de patrimonio representa unha participación residual no
Patrimonio da Sociedade Dominante, unha vez deducidos todos os seus
pasivos.
Os instrumentos de capital emitidos pola Sociedade Dominante rexístranse
no patrimonio neto polo importe recibido, neto dos gastos de emisión.
4.9.4. Efectivo e outros medios líquidos equivalentes.
Baixo este epígrafe do balance de situación consolidado adxunto rexístrase o
efectivo en caixa e bancos, depósitos á vista e outros investimentos a curto
prazo de alta liquidez que son rapidamente realizables en caixa e que non
teñen risco de cambios no seu valor.
4.9.5. Fianzas entregadas e recibidas.
Nas fianzas entregadas ou recibidas por arrendamentos operativos ou por
prestación de servizos, a diferenza entre o seu valor razoable e o importe
desembolsado (debida, por exemplo, a que a fianza é a longo prazo e non
está remunerada) considerarase como un pagamento ou cobro anticipado
polo arrendamento ou prestación do servizo, que se imputará á conta de
perdas e ganancias durante o período do arrendamento, conforme ao
sinalado na norma sobre arrendamentos ou durante o período no que se
preste o servizo, de acordo coa norma sobre ingresos por vendas e
prestación de servizos.
Ao estimar o valor razoable das fianzas, tomarase como período remanente
o prazo contractual mínimo comprometido durante o cal non se poida
devolver o seu importe, sen tomar en consideración o comportamento
estatístico de devolución. No caso de que o valor razoable non difira
significativamente do importe desembolsado, contabilizarase por este
importe.
Cando a fianza sexa a curto prazo, non será preciso realizar o desconto de
fluxos de efectivo se o seu efecto non é significativo.
4.10. Existencias.
O prezo de adquisición é o importe facturado polo provedor, deducidos os
descontos e os xuros incorporados ao nominal dos débitos máis os gastos
adicionais para que as existencias se atopen situadas para a súa venda:
transportes, aranceis, seguros e outros atribuíbles á adquisición.
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En canto ao custo de produción, as existencias valóranse engadindo ao custo de
adquisición das materias primas e outras materias consumibles os custos
directamente imputables ao produto e a parte que razoablemente corresponde
aos custos indirectamente imputables aos produtos.
Os impostos indirectos que gravan as existencias só se incorporan ao prezo de
adquisición ou custo de produción cando non son recuperables directamente da
Facenda Pública.
En canto ás existencias que precisan un período superior ao ano para seren
vendidas, incorpóranse os gastos financeiros nos termos previstos na norma
sobre inmobilizado material.
Os anticipos a provedores a conta de subministracións futuras de existencias
valóranse polo seu custo.
A valoración dos produtos obsoletos, defectuosos ou de lento movemento
redúcese ao seu posible valor de realización.
Cando o valor neto realizable das existencias é inferior ao seu prezo de
adquisición ou ao seu custo de produción, efectúanse as oportunas correccións
valorativas recoñecéndoas como un gasto na conta de perdas e ganancias
consolidada.
Se deixan de existir as circunstancias que causaron a corrección do valor das
existencias, o importe da corrección é obxecto de reversión, recoñecéndoo como
un ingreso na conta de perdas e ganancias consolidadas.
4.11. Transaccións en moeda estranxeira.
A moeda funcional do Grupo é o Euro.
4.12. Impostos sobre beneficios.
O gasto por imposto sobre beneficios determínase mediante a suma do gasto
por imposto corrente e o imposto diferido. O gasto por imposto corrente
determínase aplicando o tipo de gravame vixente á ganancia fiscal, e minorando
o resultado así obtido no importe das bonificacións e deducións xerais e
aplicadas no exercicio.
Os activos e pasivos por impostos diferidos proceden das diferenzas temporais
definidas como os importes que se prevén pagadoiros ou recuperables no futuro
e que derivan da diferenza entre o valor en libros dos activos e pasivos e a súa
base fiscal. Eses importes rexístranse aplicando á diferenza temporal o tipo de
gravame ao que se agarda recuperalos ou liquidalos.
Os activos por impostos diferidos xorden, igualmente, como consecuencia das
bases impoñibles negativas pendentes de compensación e dos créditos por
deducións fiscais xeradas e non aplicadas.
Recoñécese o correspondente pasivo por impostos diferidos para todas as
diferenzas temporais impoñibles, salvo que a diferenza temporal se derive do
recoñecemento inicial dun fondo de comercio ou do recoñecemento inicial (salvo
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nunha combinación de negocios) doutros activos e pasivos nunha operación que
no momento da súa realización non afecte nin ao resultado fiscal nin contable.
Pola súa banda, os activos por impostos diferidos, identificados con diferenzas
temporais deducibles, só se recoñecen en caso de que se considere probable
que o Grupo vai ter no futuro suficientes ganancias fiscais contra as que poder
facelos efectivos e non procedan do recoñecemento inicial (salvo nunha
combinación de negocios) doutros activos e pasivos nunha operación que non
afecta nin o resultado fiscal nin o resultado contable. O resto de activos por
impostos diferidos (bases impoñibles negativas e deducións pendentes de
compensar) só se recoñecen no caso de que se considere probable que o Grupo
vaia ter no futuro suficientes ganancias fiscais contra as que poder facelos
efectivos.
Con ocasión de cada peche contable, revísanse os impostos diferidos
rexistrados (tanto activos como pasivos) con obxecto de comprobar que se
manteñen vixentes, efectuándose as oportunas correccións aos mesmos de
acordo cos resultados das análises realizadas.
O gasto ou o ingreso por imposto correspóndese co recoñecemento e a
cancelación dos pasivos e activos por imposto diferido, así como, no seu caso,
polo recoñecemento e imputación á conta de perdas e ganancias consolidada do
ingreso directamente imputado ao patrimonio neto que poida resultar da
contabilización daquelas deducións e outras vantaxes fiscais que teñan a
natureza económica de subvención.
4.13. Ingresos e gastos.
Os ingresos e gastos impútanse en función do criterio de devindican, é dicir,
cando se produce a corrente real de bens e servizos que os mesmos
representan, con independencia do momento en que se produza a corrente
monetaria ou financeira derivada deles.
Os ingresos valóranse polo valor razoable da contraprestación recibida ou por
recibir, deducindo os descontos, rebaixas no prezo e outras partidas semellantes
que o Grupo poida conceder, así como, no seu caso, os xuros incorporados ao
nominal dos créditos. Os impostos indirectos que gravan as operacións e que
son repercutibles a terceiros non forman parte dos ingresos.
O recoñecemento dos ingresos por vendas prodúcese no momento en que se
transferiron ao comprador os riscos e beneficios significativos inherentes á
propiedade do ben vendido, non mantendo a xestión corrente sobre ese ben, nin
retendo o control efectivo sobre o mesmo.
En canto aos ingresos por prestación de servizos, recoñécense considerando o
grao de realización da prestación á data do balance, sempre e cando o resultado
da transacción poida ser estimado con fiabilidade.
As obras realizadas por encarga e con contrato valóranse polo método de
porcentaxe de realización, en función dos ingresos totais fixados no contrato, en
relación cos custos incorridos e os custos totais previstos para a realización do
contrato.
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4.14. Provisións e continxencias.
As provisións recoñécense no balance consolidado cando o Grupo ten unha
obriga actual (xa sexa por unha disposición legal, contractual ou por unha obriga
implícita ou tácita), xurdida como consecuencia de sucesos pasados, que se
estima probable que supoña unha saída de recursos para a súa liquidación e
que é cuantificable.
As provisións valóranse polo valor actual da mellor estimación posible do
importe preciso para cancelar ou transferir a un terceiro a obriga, rexistrándose
os axustes que xurdan pola actualización da provisión como un gasto financeiro
conforme van devindicando. Cando se trata de provisións con vencemento
inferior ou igual a un ano, e o efecto financeiro non é significativo, non se leva a
cabo ningún tipo de desconto. As provisións revísanse á data de peche de cada
balance consolidado e son axustadas co obxectivo de reflectir a mellor
estimación actual do pasivo correspondente en cada momento.
As provisións revértense contra resultados cando non é probable que exista
unha saída de recursos para cancelar tal obriga.
Pola súa banda, considéranse pasivos continxentes aquelas posibles obrigas
xurdidas como consecuencia de sucesos pasados, cuxa materialización está
condicionada a que ocorra ou non un ou máis eventos futuros independentes da
vontade do Grupo e aquelas obrigas presentes xurdidas como consecuencia de
sucesos pasados para os que non é probable que haxa unha saída de recursos
ou que non se poidan valorar con suficiente fiabilidade. Eses pasivos
continxentes non son obxecto de rexistro contable, presentándose detalle dos
mesmos na memoria.
4.15. Elementos patrimoniais de natureza medioambiental.
O Grupo realiza operacións cuxo propósito principal é previr, reducir ou reparar o
dano que como resultado das súas actividades pode producir sobre o medio
ambiente.
Os elementos do inmobilizado material adquiridos co obxecto de seren utilizados
de forma duradeira na súa actividade e cuxa finalidade principal é a
minimización do impacto medioambiental e a protección e mellora do medio
ambiente, incluíndo a redución ou eliminación da contaminación futura das
operacións do Grupo, recoñécense como activos mediante a aplicación de
criterios de valoración, presentación e desagregación coherentes cos que se
mencionan no apartado 4.5.
Os gastos derivados das actividades medioambientais recoñécense como
Outros gastos de explotación no exercicio en que se incorren.
4.16. Criterios empregados para o rexistro e valoración dos gastos de persoal.
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Para o caso das retribucións por prestación definida, as contribucións a realizar
dan lugar a un pasivo por retribucións a longo prazo ao persoal cando, ao peche
do exercicio, figuren contribucións devindicadas non satisfeitas.
O importe que se recoñece como provisión por retribucións ao persoal a longo
prazo é a diferenza entre o valor actual das retribucións comprometidas e o valor
razoable dos eventuais activos afectos aos compromisos cos que se liquidarán
as obrigas.
Agás no caso de causa xustificada, as sociedades están obrigadas a indemnizar
os seus empregados cando cesan nos seus servizos.
Ante a ausencia de calquera necesidade previsible de terminación anormal do
emprego e dado que non reciben indemnizacións aqueles empregados que se
xubilan ou cesan voluntariamente nos seus servizos, os pagamentos por
indemnizacións, cando xorden, cárganse a gastos no momento en que se toma
a decisión de efectuar o despedimento.
4.17. Subvencións, doazóns e legados.
Para a contabilización das subvencións, doazóns e legados recibidos, o Grupo
segue os criterios seguintes:


Subvencións, doazóns e legados de capital non reintegrables: valóranse
polo valor razoable do importe ou o ben concedido, en función de se son
de carácter monetario ou non, e impútanse imputan a resultados en
proporción á dotación á amortización efectuada no período para os
elementos subvencionados ou, no seu caso, cando se produza o seu
alleamento ou corrección valorativa por deterioración, con excepción das
recibidas de socios ou propietarios que se rexistran directamente nos
fondos propios e non constitúen ingreso algún.



Subvencións de carácter reintegrables: mentres teñen o carácter de
reintegrables, contabilízanse como pasivos.



Subvencións de explotación: abóanse a resultados no momento en que
se conceden, agás se se destinan a financiar déficit de explotación de
exercicios futuros, en cuxo caso imputaranse neses exercicios. Se se
conceden para financiar gastos específicos, a imputación realizarase a
medida que devindiquen os gastos financiados.

4.18. Criterios empregados en transaccións entre partes vinculadas.
As operacións entre empresas do mesmo Grupo, con independencia do grao de
vinculación, contabilízanse de acordo coas normas xerais. Os elementos
obxecto das transaccións que se realicen contabilizaranse no momento inicial
polo seu valor razoable. A valoración posterior realízase de acordo co previsto
nas normas particulares para as contas que correspondan.

Grupo Emalcsa

45

Esta norma de valoración afecta ás partes vinculadas que se explicitan na
Norma 13.ª de elaboración de Contas anuais do Plan Xeral de Contabilidade.
Neste sentido:


Entenderase que unha empresa forma parte do Grupo cando ambas
estean vinculadas por unha relación de control, directa ou indirecta,
análoga á prevista no artigo 42 do Código de Comercio, ou cando as
empresas estean controladas por calquera medio por unha ou varias
persoas xurídicas que actúen conxuntamente ou estean baixo dirección
única por acordos ou cláusulas estatutarias.



Unha parte considérase vinculada a outra cando unha delas exerce ou ten
a posibilidade de exercer directa ou indirectamente ou en virtude de
pactos ou acordos entre accionistas ou partícipes, o control sobre outra
ou unha influencia significativa na toma de decisións financeiras e de
explotación da outra, tal como se detalla pormenorizadamente na Norma
de elaboración de contas anuais 15.ª.

5.- COMBINACIÓNS DE NEGOCIOS
Non se levou a cabo ningunha combinación de negocios das descritas na norma de
valoración 19ª das normas de rexistro e elaboración do Plan Xeral de Contabilidade.

6.- FONDO DE COMERCIO
Como consecuencia da aplicación das Normas de Consolidación, non se produce
ningún Fondo de Comercio de Consolidación.

7.- DIFERENZA NEGATIVA DE PRIMEIRA CONSOLIDACIÓN
Como consecuencia da aplicación das Normas de Consolidación, prodúcese, no
exercicio 2015, unha Diferenza negativa de consolidación, recollida na epígrafe
Reservas en sociedades consolidadas, por importe de 27.520.234 euros, ao integrar
polo método de integración global a sociedade dependente Edar Bens, S.A.
No cálculo desa diferenza, acollémonos á Disposición transitoria sexta do Real
Decreto 1159/2010, de 17 de setembro, polo que se aproban as Normas para a
Formulación de Contas Anuais Consolidadas, de xeito que, a pesar de que a
Sociedade tiña o control da dependente Edar Bens, S.A. desde a creación da
mesma, estaba dispensada da obriga de consolidar por razón de tamaño.
De acordo coa disposición anterior, consideramos, para o seu cálculo, que a
incorporación ao grupo se produce o 1 de xaneiro de 2015, e a diferenza negativa
que xurde desa incorporación considérase menor reserva da sociedade dominante.
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8.- SOCIOS EXTERNOS
Os movementos durante os exercicios 2018 e 2017 na epígrafe Socios Externos
para a Sociedade dependente foron os seguintes:

Edar Bens,S,A.

2018
Saldo Inicial
10.866.111
10.866.111

Empresa
Total

Ampliacións
0,00
0,00

Reducións
234.614
234.614

Saldo Final
10.631.497
10.631.497

Ampliacións

Reducións

Saldo Final

2017
Empresa

Saldo Inicial

Edar Bens,S,A.

11.464.031
11.464.031

Total

0,00
0,00

597.920
597.920

10.866.111
10.866.111

O detalle do saldo a peche dos exercicios 2018 e 2017 da epígrafe Socios Externos
por conceptos é o seguinte:
2018
Entidade

Fondos Propios

Edar Bens,S.A.
Total Socios Externos

Axustes por
Subvencións,
cambio de valor doazóns e legados

-1.789.414
-1.789.414

0
0

12.420.911
12.420.911

Total
10.631.497
10.631.497

2017
Entidade

Fondos Propios

Edar Bens,S.A.
Total Socios Externos

Axustes por
Subvencións,
cambio de valor doazóns e legados

-1.554.799
-1.554.799

9.- CAMBIOS NA PORCENTAXE
SOCIEDADES DO GRUPO

0
0

DE

12.420.911
12.420.911

Total
10.866.111
10.866.111

PARTICIPACIÓN

NAS

Durante os exercicios 2018 e 2017 non se produciu cambio algún na porcentaxe de
participación na empresa do Grupo.

10.- NEGOCIOS CONXUNTOS
Durante os exercicios 2018 e 2017, o Grupo non efectuou ningunha actividade que
se poida encadrar dentro deste punto.
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11.- PARTICIPACIÓNS EN SOCIEDADES POSTAS EN EQUIVALENCIA
A matriz integra a súa dependente polo método de integración global, polo que no
balance consolidado non xorden participacións en sociedades postas en
equivalencia.

12.- INMOBILIZADO MATERIAL
O movemento habido neste capítulo do balance de situación consolidado adxunto é
o seguinte:

Custo a 01/01/2018
Altas
Baixas
Traspasos
Diferenzas de conversión
Custo a 31/12/2018

44.148.735
0
0
0
0
44.148.735

Instalacións técnicas e
outro inmobilizado
material
89.649.141
163.600
-100.950
642.380
0
90.354.172

Amort. Acumul. a 01/01/2018
Amortizacións
Baixas
Diferenzas de conversión

10.666.568
1.556.517
0
0

Amort. Acumul. a 31/12/2018

Valor contable a 31/12/2018

Ano 2018

Ano 2017
Custo a 01/01/2017
Altas
Baixas
Traspasos
Diferenzas de conversión
Custo a 31/12/2017

Terreos e
construcións

Inmobilizado en
curso e anticipos

Total

952.150
1.052.952
-611.132
0
0
1.393.970

134.750.026
1.216.552
-712.082
642.380
0
135.896.876

43.200.370
4.170.789
-100.950
0

0
0
0
0

53.866.938
5.727.305
-100.950
0

12.223.084

47.270.209

0

59.493.293

31.925.650

43.083.963

1.393.970

76.403.583

Instalacións técnicas e
outro inmobilizado
material
44.327.254
88.046.592

Terreos e
construcións

0
-178.519
0
44.148.735

209.973
-36.926
1.429.502
0
89.649.141

Inmobilizado en
curso e anticipos

Total
0

132.373.846

2.203.134

2.413.106
-36.926
0
0
134.750.026

-1.250.983
0
952.150

Amort. Acumul. a 01/01/2017
Amortizacións
Baixas
Diferenzas de conversión

9.110.032
1.556.536

39.209.185
4.028.111
-36.926

0

48.319.216
5.584.648
-36.926
0

Amort. Acumul. a 31/12/2017

10.666.568

43.200.370

0

53.866.938

Valor contable a 31/12/2017

33.482.167

46.448.771

952.150

80.883.088
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12.1. Desagregación por terreo e construción dos inmobles.
O Grupo posúe inmobles cuxo valor por separado da construción e do terreo, ao
peche do exercicio 2018, é o seguinte:
Valor neto dos inmobles diferenciando construcións e terreos:
Terreos .............................................................................. 366.902
Construcións ................................................................ 31.558.748
12.2. Deterioración do valor.
Non foi preciso realizar ningunha corrección valorativa desde a súa adquisición
dos activos incluídos na epígrafe de inmobilizado material.
12.3. Cambios de estimación.
Non se produciu ningunha circunstancia que supuxese unha incidencia
significativa que afecte ao exercicio presente ou a exercicios futuros que afecten
ás estimacións dos custos de desmantelamento, retirada ou rehabilitación, vidas
útiles e métodos de amortización.
12.4. Investimentos en inmobilizado material situados no estranxeiro.
O Grupo non posúe investimentos de inmobilizado material situados fóra do
territorio español ao peche dos exercicios 2018 e 2017.
12.5. Inmobilizado material non afecto directamente á explotación.
O Grupo non posúe inmobilizado material non afecto directamente á explotación
ao peche dos exercicios 2018 e 2017.
12.6. Gastos financeiros capitalizados.
Durante o exercicio 2018 e 2017 non se capitalizaron gastos financeiros.
12.7. Elementos totalmente amortizados.
O inmobilizado material totalmente amortizado e que aínda está en uso a 31 de
decembro detállase a continuación:
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Inmovi lizado ma teri al total mente
amortizado
Construcións
Instalacións técnicas
Maquinaria
Ferramentas
Outras instalacións
Mob iliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Outro inmobilizado material
Total

2018
1.381.649
15.554.299
87.509
30.534
436.574
517.829
787.435
386.848
320.729
19.503.406

2017
1.381.649
13.211.942
84.953
30.534
419.229
510.935
741.302
386.848
320.729
17.088.121

12.8. Bens afectos a garantías e reversión e restricións á titularidade.
A concesión administrativa da «Casa da Auga» é garantía hipotecaria do
préstamo detallado na nota 16.2.1 desta memoria, estendéndose a mesma ás
obras ou melloras efectuadas sobre ela.
O valor ao peche de 2018 do devandito préstamo ascende a 11.889.411
euros (12.294.063 euros en 2017). En contabilidade recóllese un importe
acredor de 11.661.274,84 euros por reflectirse a custo amortizado
(12.099.715,32 en 2017).

O valor neto contable do inmobilizado material afecto á concesión ascende a
274.263,31 euros (450.034,91 euros en 2017), o intanxible (concesión) a
8.336.261,50 euros (8.562.486,90 en 2017), e o dos investimentos
inmobiliarios ascende a 12.251.365,60 euros (12.885.639 euros en 2017),
estando todos eles afectos a reversión.
12.9. Subvencións recibidas.
As subvencións, doazóns e legados recibidos relacionados co inmobilizado
material, tal e como figura na Nota 25 desta memoria son as seguintes:
Recibidas por EMALCSA:


Inmobilizado material afecto ao dereito de uso do solar «Casa da Auga».
A súa subvención detállase na nota 14.13 desta memoria. O valor neto
contable do inmobilizado material afecto á concesión ascende a
274.263,31 euros (450.034,91 euros en 2017).



Cesión depósito de auga:
No exercicio 2012 cedeuse á Sociedade de xeito indefinido o depósito de
auga situado en Monte Mero, que se atopa intrinsecamente vinculado ao
servizo de abastecemento de augas da Coruña, o importe neto do
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inmobilizado correspondente ascende ao peche de 2018 a 7.641.257
euros (8.043.429 en 2017) e a subvención neta de efecto impositivo
correlacionada ascende a 7.619.861,18 euros en 2018 (a 8.020.907 euros
en 2017).


Subvencións de capital ligadas a instalacións técnicas:
As subvencións, doazóns e legados recibidos relacionados co
inmobilizado material, tal e como figura na memoria, están cuantificados
en 422.438 euros netos de efecto impositivo (461.241 euros en 2017).
O importe neto dos activos afectos subvencionados corresponde a
investimentos efectuados en instalacións e ascenden a 329.145 euros
(776.382 euros en 2017).

Recibidas por EDAR BENS, S.A.:


Cesión Estación Depuradora de Augas Residuais de Bens:
Con data de efecto 1/12/2013 traspasouse a Edar Bens, S.A. a
encomenda de xestión, que desde a entrada en vigor da Lei 9/2017 de 8
de novembro de Contratos do sector público pasa a denominarse
«encarga a medio propio», da Estación Depuradora de augas residuais
de Bens e o emisario submarino. Como consecuencia diso fíxose entrega
das instalacións integrantes do sistema de depuración dos Concellos da
Coruña, Cambre, Oleiros, Arteixo e Culleredo.
O importe neto do inmobilizado traspasado sen contraprestación algunha
ascende ao peche de 2018 a 43.939.406,29 euros (46.310.372,61 en
2017).
A subvención anterior concedéraselle á sociedade dependente Edar
Bens, S.A. con anterioridade á toma de control e foi obxecto de
eliminación no asento de eliminación investimento – patrimonio neto
destas contas anuais.

12.10. Compromisos en firme de compra ou venda.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, o Grupo non posúe compromisos en
firme para a compra ou venda de inmobilizado material.
12.11. Elementos de inmobilizado arrendados.
Reclasifícanse as partidas correspondentes a locais arrendados ou en
disposición de selo, á partida de Investimentos Inmobiliarios.
12.12. Litixios e embargos.
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No peche dos exercicios de 2018 e 2017, o Grupo non posúe litixios ou
embargos relacionados co inmobilizado material.
12.13. Elementos de inmobilizado en réxime de arrendamento financeiro.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, o Grupo non posúe elementos de
inmobilizado en réxime de arrendamento financeiro.
12.14. Resultado xerado polo alleamento de elementos de inmobilizado
material.
Durante os exercicios 2018 e 2017, o grupo non xerou resultados significativos
polo alleamento de elementos de inmobilizado material.
12.15. Seguros.
A política do Grupo é formalizar pólizas de seguros para cubrir os posibles riscos
a que están suxeitos os diversos elementos do seu inmobilizado material. A
administración revisa anualmente, ou cando algunha circunstancia o fai preciso,
as coberturas e os riscos cubertos e acórdanse os importes que razoablemente
se deben cubrir para o ano seguinte. Ao peche dos exercicios 2018 e 2017 non
existía déficit de cobertura algún relacionado con eses riscos.

13.- INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS
O epígrafe de investimentos inmobiliarios comprende as seguintes partidas e o seu
movemento deste exercicio neste capítulo de balance é o seguinte:
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Ano 2018
Custo a 01/01/18
Altas
Baixas
Traspasos
Custo a 31/12/18

AIII1 - Terreos
12.638
0
0
0
12.638

AIII2 - Construcións
22.003.150
0
0
0
22.003.150

AIII - Total
22.015.788
0
0
0
22.015.788

0
0
0
0
0

7.556.382
666.945
0
0
8.223.327

7.556.382
666.945
0
0
8.223.327

12.638

13.779.823

13.792.461

Amort. Acumul. a 01/01/18
Amortizacións
Baixas
Traspasos
Amort. Acumul. a 31/12/18
Valor contable a 31/12/18

Ano 2017

AIII1 - Terreos

Custo a 01/01/17
Altas
Baixas
Traspasos
Custo a 31/12/17
Amort. Acumul. a 01/01/17
Amortizacións
Baixas
Traspasos
Amort. Acumul. a 31/12/17
Valor contable a 31/12/17

AIII2 - Construcións

AIII - Total

12.638
0
0
0
12.638

22.003.150
0
0
0
22.003.150

22.015.788
0
0
0
22.015.788

0
0
0
0
0

6.889.438
666.945
0
0
7.556.382

6.889.438
666.945
0
0
7.556.382

12.638

14.446.767

14.459.405

O detalle dos investimentos inmobiliarios totalmente amortizados aos peches dos
exercicios 2018 e 2017 é o seguinte:
Investimentos inmobiliarios totalmente
amortizados
Construcións

2018

2017
879.343

879.343

Valor neto dos inmobles diferenciando construcións e terreos:
Terreos....... ................................................. ..........................919.196
Construcións .................................................................... 12.860.627
Clasifícanse dentro deste epígrafe locais de oficina que actualmente figuran en
espera de seren alugados, así como a parte do inmoble da Casa da Auga que está
arrendada ou ben en disposición de selo.
Aproximadamente un 90% dos investimentos inmobiliarios están xerando ingresos,
permanecendo o resto en espera de formalización de arrendamento.
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Ingresos e gastos de explotación provenientes destes investimentos:

Ingresos procedentes de investimentos inmobiliarios
Gastos para a explotación de investimentos inmobiliarios
Resultado bruto

2018
1.475.482
-1.711.935
-236.453

2017
1.330.156
-1.365.334
-35.178

Non hai restricións ás realización de investimentos inmobiliarios, ao cobro dos
ingresos derivados das mesmas ou dos recursos obtidos polo seu alleamento ou
disposición por outros medios.
O Grupo non ten obrigas contractuais para adquisición, construción ou
desenvolvemento de investimentos inmobiliarios ou para reparacións, mantemento
ou melloras.
Os custos estimados de desmantelamento, retirada ou rehabilitación, en caso de
que os houbese, e fosen relevantes, incluiríanse como maior valor dos activos.
Non se produciron cambios de estimación que afecten a valores residuais, aos
custos estimados de desmantelamento, retirada ou rehabilitación, vidas útiles e
métodos de amortización.
Non se produciron investimentos inmobiliarios situados fóra do territorio español.
Non existen gastos financeiros capitalizados no exercicio en relación cos
investimentos inmobiliarios.
Non houbo correccións valorativas por deterioración irreversible nos investimentos
inmobiliarios.
Relacionado co dereito de uso do solar «Casa da Auga», a sociedade posúe
investimentos inmobiliarios afectos a garantía e a reversión que figuran detallados
na nota 12.8 desta memoria, e subvencións asociadas, nota 14.13 desta memoria.
O valor neto contable dos investimentos inmobiliarios relacionados ascende a
12.251.366 euros (12.885.639 euros en 2017).

14.- INMOBILIZADO INTANXIBLE.
O movemento habido neste capítulo do balance de situación consolidado adxunto é
o seguinte:
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Ano 2018
Custo a 01/01/2018
Altas
Baixas
Traspasos
Diferenzas de conversión
Coste a 31/12/2018
Amort. Acumul. a 01/01/2018

Outro
inmobilizado
intanxible
24.044.631
32.697
0
9.142
0
24.086.469

Total
24.044.631
32.697
0
9.142
0
24.086.470

Amortizacións
Baixas
Diferenzas de conversión
Amort. Acumul. a 31/12/2018

8.560.874
2.590.641
0
0
11.151.514

8.560.874
2.590.641
0
0
11.151.515

Val or contable a 31/12/2018

12.934.955

12.934.955

Ano 2017
Custo a 01/01/2017

Outro
inmobilizado
intanxible

Total

24.044.631
0
0
0
24.044.631

24.044.631
0
0
0
24.044.631

Amortizacións
Baixas
Diferenzas de conversión

5.954.843
2.606.031
0
0

5.954.843
2.606.031
0
0

Amort. Acumul. a 31/12/2017

8.560.874

8.560.874

15.483.757

15.483.757

Altas
Baixas
Diferenzas de conversión
Custo a 31/12/2017
Amort. Acumul. a 01/01/2017

Val or contable a 31/12/2017

14.1. Deterioración do valor.
Non foi preciso realizar ningunha corrección valorativa desde a súa adquisición
dos activos incluídos na epígrafe de inmobilizado intanxible.
14.2. Cambios de estimación.
Non se produciu ningunha circunstancia que supuxese unha incidencia
significativa que afecte ao exercicio presente ou a exercicios futuros que afecten
valores residuais, vidas útiles ou métodos de amortización.
14.3. Inmobilizado intanxible non afecto directamente á explotación.
Parte do inmobilizado do proxecto SmartCoruña considérase non afecto á
explotación de abastecemento de auga potable. Considérase deste non afectos
a explotación un importe de adquisición de 8.034.974 euros.
14.4. Gastos financeiros capitalizados.
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Durante os exercicios 2018 e 2017 non se capitalizaron gastos financeiros.
14.5. Elementos totalmente amortizados.
O inmobilizado intanxible totalmente amortizado e que aínda está en uso a 31 de
decembro detállase a continuación:
Inmobilizado intanxibletotalmente
amortizado
Concesións administrativas
Aplicaciones informáticas
Total

2018
1.503
1.248.501
1.250.004

2017
1.502,53
991.532,19
993.034,72

14.6. Bens afectos a garantías e reversión e restricións á titularidade.
No peche dos exercicios 2018 e 2017, o Grupo non posúe bens de inmobilizado
intanxible afectos a garantía, a reversión ou con restricións á titularidade agás o
referido á concesión do solar da Casa da Auga, detallado xa anteriormente na
nota de inmobilizado material para maior claridade.
14.7. Desenvolvemento.
O saldo do epígrafe de Desenvolvemento correspóndese principalmente co
proxecto SmartCoruña, que tivo como misión principal a creación da plataforma
SmartCoruña, que finalizou xa no exercicio 2015.
14.8. Compromisos en firme de compra ou venda.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, o Grupo non posúe compromisos en
firme para a compra ou venda de inmobilizado intanxible.
14.9. Elementos de inmobilizado arrendados.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, o Grupo non posúe elementos de
inmobilizado intanxible arrendados.
14.10. Litixios e embargos.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, o Grupo non posúe litixios ou
embargos relacionados co inmobilizado intanxible.
14.11. Elementos de inmobilizado en réxime de arrendamento financeiro.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, o Grupo non posúe bens en réxime de
arrendamento financeiro incluídos na epígrafe do inmobilizado intanxible.
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14.12. Resultado xerado polo alleamento de elementos de inmobilizado
intanxible.
No peche dos exercicios 2018 e 2017, o Grupo non rexistrou gastos/ingresos na
conta de perdas e ganancias consolidada adxunta por alleamento ou disposición
por outros medios de elementos de inmobilizado intanxible.
14.13. Subvencións recibidas.
Recibidas por EMALCSA:


Dereito de uso do solar «Casa da Auga»:
Con data de 10 de xuño de 2002, por medio dun acordo do Pleno do
Excmo. Concello da Coruña (accionista único da Sociedade), este cedeu
a EMALCSA o dereito de uso dun solar situado na confluencia das rúas
Manuel Murguía e a Avenida de La Habana desta cidade, destinado á
construción dun complexo que incluía servizos municipais. A Sociedade
obrígase á execución do proxecto denominado «Casa da Auga da
Coruña». Esta cesión manterase cando menos durante o período de
amortización dos investimentos realizados.
Co fin de instrumentar a cesión de uso a través dun título xurídico con
capacidade para acceder ao Rexistro da Propiedade e constituír soporte
do financiamento que precisa a sociedade municipal como xestora do
servizo público, a Xuntan de Goberno Local en sesión de 11 de novembro
de 2005 acordou outorgar a EMALCSA concesión administrativa para a
ocupación dos terreos de dominio público da Casa da Auga durante un
prazo de cincuenta anos a título gratuíto e coa facultade, entre outras, de
hipotecar os dereitos sobre instalacións, obras e construcións obxecto de
concesión como garantía dos préstamos que contraia para financiar a
realización das mesmas. Esta concesión foi constituída con carácter
demanial e en beneficio público, para o aproveitamento da auga como
elemento de actividades lúdicas e deportivas. Figura no activo do balance
valorada en 11.313 M€, valor venal deducido de taxación efectuada por
Tasa Galicia, e foi incorporado no balance da Sociedade durante 2007.
A subvención neta de efecto impositivo correlacionada ascende a
5.893.603 euros (6.053.482 euros en 2017) e o valor neto contable do
intanxible asociado á mesma ascende a 8.336.261 euros (8.562.487 en
2017).
As subvencións, doazóns e legados recibidos relacionados co
inmobilizado intanxible, proxecto SmartCity, están cuantificadas en
2.533.513 euros netas de efecto impositivo (3.799.513 euros en 2017).
O importe neto dos activos afectos subvencionados corresponde a
investimentos efectuados en gastos de desenvolvemento e ascenden a
4.587.866 euros (6.875.564 euros en 2017).
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14.14. Seguros.
A política do Grupo é formalizar pólizas de seguros para cubrir os posibles riscos
a que están suxeitos os diversos elementos do seu inmobilizado intanxible. A
administración revisa anualmente, ou cando algunha circunstancia o fai preciso,
as coberturas e os riscos cubertos e acórdanse os importes que razoablemente
se deben cubrir para o ano seguinte. Ao peche dos exercicios 2018 e 2017 non
existía déficit de cobertura algún relacionado con eses riscos.

15.- ARRENDAMENTOS E OUTRAS OPERACIÓNS DE NATUREZA
SEMELLANTE
15.1. Arrendamentos financeiros.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, no Grupo non hai arrendamentos
financeiros con contrato en vigor.
15.2. Arrendamentos operativos.
15.2.1. Información dos arrendamentos operativos nos que o Grupo é
arrendatario.
A Sociedade ten arrendados diversos locais da Casa da Auga, edificación
construída en virtude de Concesión Administrativa outorgada polo Concello
da Coruña. O total de m2 arrendados é de 36.309 e os prazos de duración
dos contratos son, por termo medio, de 20 anos, con renovación quinquenal.
As datas de inicio dos contratos son de 2006 e 2007, na súa maior parte.
Polas súas especiais características, detállase o arrendamento do
estacionamento da Casa da Auga, con duración 45 de anos prorrogables. En
virtude dese contrato, o arrendatario adianta a cantidade de 4.000.000 euros
como boa parte da renda anual comprometida durante os 45 anos, que se
clasifica contablemente como anticipo a longo prazo, cuxo saldo pendente ao
peche de 2017 ascende a 3.070.370 euros (3.159.259 euros en 2016). O
contrato outorga ao arrendatario a posibilidade de desistencia a partir do 5º
ano cunha indemnización pactada (a renda dun mes por ano que falte ata o
vencemento), de tal forma que lle sería reembolsado o adianto de venda non
devindicado. Da análise pormenorizada do contrato subscrito despréndese
que á data de formulación destas contas anuais, o arrendador non transmitiu
a totalidade dos riscos e beneficios inherentes ao ben obxecto do contrato e,
polo tanto, cualifícase como un arrendamento operativo, sen prexuízo de
que, dadas as específicas condicións recollidas no contrato, puidese
modificarse tal cualificación durante o período de arrendamento.
En 2018 rematouse a resolución do contrato de arrendamento con El Corte
Inglés, recibiuse o local e ingresouse a indemnización prevista no contrato,
que se cuantifica en 425.570,24 euros e foi contabilizada na conta 752, de
ingresos por arrendamentos.
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Tamén está en vigor un acordo da Sociedade con Espazos Termolúdicos
S.A. para, entre outros, colaborar na explotación do complexo termolúdico
Casa da Auga. En virtude do devandito contrato, EMALCSA recibe uns
importes, algúns deles de carácter fixo e outros en función da facturación da
actividade. O importe variable facturado á devandita Sociedade no exercicio
2018 foi de 179.928 euros, IVE incluído (170.674 euros en 2017).
Alúgase espazo para situar antenas móbiles en depósitos, e o importe
devindicado polos devanditos contratos inclúese nesta epígrafe.
Cobros futuros mínimos de arrendamentos correspondentes
arrendamentos operativos non cancelables, IVE incluído:

aos

31/12/2018
Ata un ano ............................................... 454.476,11
Entre un e cinco anos .............................................. 0
Máis de cinco anos .................................................. 0
Total cobros comprometidos .................... 454.476,11
31/12/2017
Ata un ano .................................................511.385
Entre un e cinco anos ........................................... 0
Máis de cinco anos ............................................... 0
Total cobros comprometidos ........................511.385

16.- INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Activos financeiros.
16.1.1. Categorías de activos financeiros.
Os instrumentos financeiros do activo do balance consolidado do Grupo,
clasificados por categorías ao peche do exercicio 2018, son os seguintes:
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2018

Activos financeiros
Nota desta
memoria
Investimentos financeiros:
Instumentos de patrimonio
Créditos a terceiros
Outros activos financeiros
Debedores comerciais e outras contas
a cobrar:
Clientes por vendas e prestac. de serv.
Persoal
Efectivo e outros activos líquidos
Total activos financeiros

16.1.2.1
16.1.2.2

16.4

Non
corrente

2017
Corrente

Non corrente

791.075
10.914
0
780.160

21.802.575
0
1.802.500
20.000.075

827.642
10.914
0
816.728

0
0
0
0

8.151.424
8.097.415
54.009
4.123.805

0
0
0
0

791.075

34.077.804

827.642

Corrente

Categoría

20.089.219
0 Activos disp. para a venda (valoradas a custo)
1.802.500 Préstamos e partidas a cobrar
18.286.719 Préstamos e partidas a cobrar
8.775.951
8.723.468 Préstamos e partidas a cobrar
52.484 Préstamos e partidas a cobrar
7.877.665
36.742.835

16.1.2. Descrición dos activos financeiros:.
16.1.2.1. Créditos a terceiros:


Crédito concedido á Sociedade Empresa Municipal de Vivenda
Servizos e Actividades, S.A. por importe máximo de 2.500.000
euros. O tipo de xuro estipulado é equivalente ao euribor +2%,
formalizado en xullo do presente exercicio, para atender a
necesidades puntuais de tesouraría derivadas da execución de
obras correspondentes á execución do estacionamento das
Conchiñas e reurbanización da praza. Figura como garantía real o
dereito de uso e desfrute das prazas de estacionamento obxecto
do financiamento.
Este crédito foi deteriorado no exercicio 2016 por importe de
697.500 euros, sendo este o exceso do saldo vivo sobre o valor de
mercado da garantía, xustificado por un informe técnico de
valoración das 175 prazas dispoñibles á data de formulación
destas contas anuais no devandito estacionamento.

16.1.2.2. Outros activos financeiros:
Non correntes:
Recóllense os seguintes conceptos:


Depósitos e fianzas a longo prazo por importe de 780.160 euros
que figuran en balance a valor nominal, posto que a aplicación do
tipo de xuro efectivo resulta pouco significativa. Delas, as máis
significativas son as depositadas no Instituto Galego de Vivenda e
Solo por importe de 766.817 euros.

Correntes:
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Imposición a prazo por importe de 3.000.000 de euros no Banco La
Caixa, con vencemento o 23 de maio de 2019.



Imposición a prazo por importe de 3.000.000 de euros no Banco La
Caixa, con vencemento o 21 de xuño de 2019.



Imposición a prazo por importe de 2.000.000 de euros no Banco
Bankinter, con vencemento en xuño de 2019.



Imposición a prazo por importe de 3.000.000 de euros no Banco
Sabadell Gallego, con vencemento o 29 de maio de 2019.



Imposición a prazo por importe de 6.000.000 de euros no Banco
Santander, con vencemento o 1 de febreiro de 2019.



Imposición a prazo por importe de 3.000.000 de euros na Banca
March, con vencemento o 1 de abril de 2019.



Depósitos por importe de 75,00 euros.

16.1.3. Deterioración do valor.
A sociedade dominante realizou correccións valorativas por deterioración de
créditos por operacións comerciais, por un total de 156.166 euros,
correspondentes a:
-

Créditos impagados de antigüidade maior a 1 ano provistos por
importe de 205.021 euros.

-

Reversións da deterioración por importe de 48.380 euros, orixinado
por cobros durante 2018 de saldos pendentes que a Sociedade
provera en exercicios anteriores.

A sociedade dependente recoñeceu durante o exercicio 2018 perdas por
deterioracións orixinadas polo risco de crédito por importe de 64.102,74
euros
16.1.4. Perdas e ganancias netas procedentes dos activos financeiros.
As perdas ou ganancias netas procedentes das distintas categorías de
activos financeiros definidas na norma de rexistro e valoración novena
detállanse no seguinte cadro:

Clase
De participacións en instr.de patrimonio
De valores negociables e outros inst.fin.
De créditos con vinculadas
Total

Ingresos financeiros
Exercicio 2018
Exercicio 2017
554
469 Dividendos
3.848
16.311 Imposicións bancarias e outros
20.830
42.793 Créditos con terceiros
25.233
59.573

16.1.5. Clasificación por vencementos.
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As clasificacións por vencemento dos activos financeiros do Grupo, dos
importes que venzan en cada un dos seguintes anos ao peche do exercicio e
ata o seu último vencemento detállanse no seguinte cadro:
Vencemento en anos
Investimentos en empresas do grupo e asociadas
Instrumentos de patrimonio
Investimentos financeiros
Créditos a terceiros
Outros activos financeiros
Debedores comerciais e outras contas a cobrar
Clientes por vendas e prestación de servizos
Persoal
Total

1
0
0
21.802.575
1.802.500
20.000.075
8.149.898
8.097.415
52.484
29.952.473

2

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Máis de 5
10.914
10.914
780.160
780.160
0
0
0
791.075

Total
10.914
10.914
22.582.735
1.802.500
20.780.235
8.149.898
8.097.415
52.484
30.743.548

16.1.6. Activos financeiros designados a valor razoable con cambios na
conta de perdas e ganancias.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, o Grupo non posúe activos
financeiros designados a valor razoable con cambios na conta de perdas e
ganancias, nin operou con eles ao longo do exercicio.
16.1.7. Reclasificacións.
Durante os exercicios 2018 e 2017, o Grupo non reclasificou activos nin
pasivos financeiros por cambio de categoría.
16.1.8. Transferencias de activos financeiros (cedidos que non causaron
baixa).
Durante os exercicios 2018 e 2017, o Grupo non fixo transferencia dos seus
activos financeiros.
16.1.9. Activos cedidos e aceptados en garantía.
Durante os exercicios 2018 e 2017 non se entregaron activos en garantía.
16.1.10. Outra información.
No peche dos exercicios de 2018 e 2017, non se contraeran compromisos en
firme para a compra ou venda de activos financeiros nin ten litixios ou
embargos sobre os activos financeiros.
16.2. Pasivos financeiros.
16.2.1. Categorías de pasivos financeiros.
Os instrumentos financeiros do pasivo do balance consolidado do Grupo,
clasificados por categorías ao peche do exercicio 2018, son os seguintes:
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Pasi vos fina nceiros
Débedas:
Débedas con entidades de crédito
Outros pasivos financieros

Nota desta
memori a
16.2.1
16.2.1

Acredores comerciai s e outras contas
a pagar:
Provedores
Outros acredores
Total

Pasi vos fina nceiros

Nota desta
memori a

Débedas:
Débedas con entidades de crédito
Outros pasivos financieros
Acredores comerciai s e outras contas
a pagar:
Provedores
Outros acredores
Total

16.2.1
16.2.1

2018
Non corrente

Corrente

Categorí a

18.761.109
17.389.943
1.371.167

1.382.542
1.376.044 Débitos e partidas a pagar
6.498 Débitos e partidas a pagar

0
0
0
18.761.109

3.732.592
3.138.828 Débitos e partidas a pagar
593.763 Débitos e partidas a pagar
5.115.133

2017
Non corrente

Corrente

Categorí a

20.059.437
18.782.185
1.277.252

5.016.746
1.414.527 Débitos e partidas a pagar
3.602.219 Débitos e partidas a pagar

0
0
0
20.059.437

3.188.315 Débitos e partidas a pagar
2.599.285 Débitos e partidas a pagar
589.030
8.205.061

Débedas con entidades de crédito:
-

A sociedade dominante posúe débedas con entidades de crédito por
importe de 11.277.460 euros a longo prazo e 386.401 euros a curto
prazo, reflectidas a custo amortizado.
Delas, o importe das débedas con garantía real que constitúen garantía
hipotecaria sobre a edificación da Casa da Auga ascende a 11.889.411
euros.
Durante o exercicio 2015, Abanca concedeu á sociedade dependente un
préstamo con garantía Confort letter dura de EMALCSA por 9.000.000 de
euros, con vencemento o 30 de setembro de 2025 e cunha carencia de 1
ano. O tipo de xuro é o Euribor a doce meses máis un diferencial do 1,10
% renovable anualmente.
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2018
Préstamos con
garantía

Data
vencemento

Abanca

30/09/2025

Total

Débeda longo
prazo

Débeda curto
prazo

Tipo Garantía

989.743 Confort letter dura de EMALCSA
989.743

6.112.483
6.112.483
2017

Préstamos con
garantía

Data
vencemento

Abanca

30/09/2025

Total

Débeda longo
prazo
7.087.122
7.087.122

Débeda curto
prazo

Tipo Garantía

981.545 Confort letter dura de EMALCSA
981.545

Outros pasivos financeiros a longo prazo:
Corresponde á Sociedade dominante un importe de 1.358.877 euros
compostos por:
Fianzas de abonados e dos arrendamentos de locais da Casa da Auga e
outros por importe de 960.607 euros.
Depósitos recibidos por importe de 237.601 euros.
Adianto subvención vinculada ao proxecto de I+D «Brain IoT», por
160.650 euros.
Corresponde á Sociedade dependente un importe de 36.537 euros.

16.2.2. Perdas e ganancias netas procedentes dos pasivos financeiros.
As perdas ou ganancias netas procedentes das distintas categorías de
pasivos financeiros definidas na norma de rexistro e valoración novena
detállanse no seguinte cadro:

Clase
Débedas de crédito
Por débedas con terceiros
Total

Gastos financeiros
Categoría
Exercicio 2018
Exercicio 2017
110.774
139.585 Xuros
190.019
190.678 Xuros
300.793
330.263

16.2.3. Clasificación por vencementos.
As clasificacións por vencemento dos pasivos financeiros do Grupo, dos
importes que venzan en cada un dos seguintes anos ao peche do exercicio e
ata o seu último vencemento detállanse no seguinte cadro:
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Vencemento en anos
Débedas
Débedas con entidades de crédito
Outros pasivos financeiros
Acred. Comerc. e outras contas a pagar
Provedores
Acredores varios
Total

1
1.382.542
1.376.044
6.498
3.732.591
3.138.828
593.763
5.115.133

2
1.405.117
1.405.117
0
0
0
0
1.405.117

3
1.431.547
1.431.547
0
0
0
0
1.431.547

4
1.458.601
1.458.601
0
0
0
0
1.458.601

5
1.486.294
1.486.294
0
0
0
0
1.486.294

Máis de 5
11.608.385
11.608.385
0
0
0
0
11.608.385

Indefinido
1.277.252
1.277.252
0
0
0
1.277.252

Total
20.049.736
20.043.238
6.498
3.732.591
3.138.828
593.763
23.782.327

16.2.4. Pasivos financeiros designados a valor razoable con cambios na
conta de perdas e ganancias.
Durante os exercicios 2018 e 2017, o Grupo non posúe pasivos financeiros
designados a valor razoable con cambios na conta de perdas e ganancias.
16.2.5. Impagamento e incumprimento de condicións contractuais.
Durante os exercicios 2018 e 2017 non se produciron impagamentos do
principal ou xuros dos préstamos rexistrados polo Grupo.
Durante os exercicios 2018 e 2017 non se produciron incumprimentos
contractuais distintos do impagamento que outorgasen ao prestamista o
dereito a reclamar o pagamento anticipado dos préstamos.
16.2.6. Outra información.
A 31 de decembro de 2018, o Grupo non ten prestados avais a terceiros, a
excepción do detallado na nota 16.2.1.
16.3. Contabilidade de coberturas.
Durante os exercicios 2018 e 2017, o Grupo non realizou operacións de
cobertura.
16.4. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes.
O saldo da epígrafe efectiva e outros activos líquidos equivalentes a 31 de
decembro de 2018 ascende a 4.123.805 euros (7.877.665 euros en 2017) e
corresponde na súa totalidade a tesouraría e imposicións de alta liquidez en
bancos.
O grupo non ten descubertos bancarios á mencionada data e todos os saldos
son de libre disposición.
16.5. Información sobre a natureza e o nivel de risco procedente de
instrumentos financeiros.
A xestión de riscos financeiros do Grupo ten establecidos os mecanismos para
controlar a exposición ás variacións nos tipos de xuro e tipos de cambio, así
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como aos riscos de crédito e liquidez. A continuación indícanse indican os
principais riscos financeiros que impactan no Grupo:
16.5.1. Risco de crédito:
O Grupo periodicamente analiza o nivel de risco ao que está exposto,
realizando revisións de todos os créditos pendentes de cobro dos seus
clientes, debedores e todos os demais de natureza non comercial. O Grupo
non ten unha concentración significativa de risco de crédito, estando a
exposición distribuída entre un gran número de clientes.
Con carácter xeral, o Grupo mantén a súa tesouraría e activos líquidos
equivalentes en entidades financeiras de elevado nivel crediticio.
A exposición a este risco dos activos do grupo limítase, principalmente, aos
créditos comprometidos nas epígrafes de Clientes por vendas e prestacións
de servizos cuxo importe ascende a 8.097.415 euros.
16.5.2. Risco de liquidez:
O Grupo leva a cabo unha xestión prudente do risco de liquidez, fundada no
mantemento de suficiente efectivo, a dispoñibilidade de financiamento
mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas e
capacidade suficiente para liquidar posicións no mercado.
O Grupo realiza habitualmente controis de tesouraría para asegurar o
pagamentos de todas as súas débedas a curto prazo, sen atopar ¡ningún tipo
de risco de liquidez.
A 31 de decembro de 2018, Grupo dispón de efectivo e outros activos
líquidos equivalentes por importe de 4.123.805 euros e o fondo de manobra é
positivo por importe de 24.363.253 euros.
16.5.3. Risco de mercado:
Risco de tipo de xuro: tanto a tesouraría como a débeda financeira do Grupo
están expostas ao risco de tipo de xuro, que podería ter un efecto adverso
nos resultados financeiros e nos fluxos de caixa. Por iso, o Grupo segue a
política de que a maior parte da súa débeda financeira se atope referenciada
en todo momento a tipos de xuro variable.
Risco de tipo de cambio: o Grupo levou a cabo a súa actividade comercial en
España, motivo polo cal as transaccións que realiza están denominadas en
euros.
16.6. Fondos propios.
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A composición e o movemento dos fondos propios detállanse no seguinte cadro:
2018
Saldo inicial

Fondos Propios

Altas

Bajas

Capital
Capital escriturado
(Capital no exigido)
Prima de emisión
Reservas
Reservas de la sociedad dominante
Otras reservas
Reservas en sociedades consolidadas
Reservas en sociedades puestas en equivalencia
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante)

601.100
601.100
0
0
60.207.316
34.462.876
34.462.876
25.744.439
0
0

0
0
0
0
1.578.037
1.578.037
1.578.037
0
0
0

0
0
0
0
3.658.144
2.725.189
2.725.189
932.955
0
0

Otras aportaciones de socios
Resultados del ejercicio atribuidos a la sociedad dominante

0
3.035.689
0
0
63.844.105

0
2.492.593
0
0
4.070.630

0
3.035.689
0
0
6.693.833

(Dividendo a cuenta)
Otros instrumentos de patrimonio neto
Total

16.6.1. Capital.
No peche dos exercicios 2018 e 2017, o capital social da Sociedade
Dominante componse de 100 accións nominativas de valor nominal 6.011
euros totalmente desembolsadas, dunha única clase, non podendo se
alleado nin destinado a finalidade distinta da que constitúe o obxecto social.
A propiedade do 100% das accións da Sociedade corresponde de forma
directa ao Concello da Coruña.
As accións da Sociedade non cotizan en Bolsa.
No contexto do dereito do socio recoñecido no artigo 348.bis da Lei de
Sociedades de Capital, inclúese na presente memoria a información sobre os
dividendos distribuídos nos últimos cinco exercicios:
En relación á dominante:
Exercicio

Distribución
resultados

2.013
2.014
2.015
2.016
2.017

4.860.528,60
0,00
4.000.000,00
3.596.942,66
3.600.000,00

En relación á dependente:
A sociedade non distribuíu dividendos nos últimos cinco exercicios.
Ningún socio votou en contra das propostas de aplicación, no contexto do
dereito do socio recoñecido no artigo 348.bis da Lei de Sociedades de
Capital.
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16.6.2. Reservas
De acordo coa Lei de Sociedades de Capital, o 10% dos Beneficios debe
destinarse á constitución da Reserva Legal, ata que esa reserva chegue ao
20% do Capital Social. O único destino posible da Reserva Legal é a
compensación de perdas, sempre que non existan outras reservas
dispoñibles suficientes para este fin. A Reserva Legal só será distribuible en
caso de liquidación da Sociedade Dominante.
A 31 de decembro de 2010, a Sociedade Dominante supera o límite
establecido.
16.6.3. Accións propias.
As sociedades que compoñen o Grupo non posúen accións propias, nin
efectuou operación algunha coas mesmas ao longo do exercicio.

17.- EXISTENCIAS
A desagregación das existencias do Grupo no peche dos exercicios 2018 e 2017 é
a seguinte:
Existenci as
Mercadorías

Exerci cio 2018

Exerci cio 2017

60.915

53.297

Materias primas e outros aprovisionamentos

1.454.564

1.486.893

Anticipos a provedores

0
1.515.478

0
1.540.191

Total

17.1. Correccións valorativas.
Durante os exercicios 2018 e 2017, non existiron circunstancias que motivasen
correccións valorativas por deterioración das existencias.
17.2. Capitalización de gastos financeiros.
Durante os exercicios 2018 e 2017 non existiron circunstancias que motivasen a
capitalización de gastos financeiros.
17.3. Compromisos firmes de compra e venda e contratos de futuros ou de
opcións.
Durante os exercicios 2018 e 2017 non existiron compromisos firmes de compra
ou venda ou contratos de futuros ou de opcións sobre existencias.
17.4. Restricións á titularidade.
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Durante os exercicios 2018 e 2017, o grupo non ten restricións á titularidade das
súas existencias.
17.5. Seguros.
O Grupo ten contratadas pólizas de seguros que garanten a recuperabilidade do
valor neto contable das existencias.

18.- MOEDA ESTRANXEIRA
Ao longo dos exercicios 2018 e 2017, o Grupo non realizou operacións en
moeda distinta da súa moeda funcional.

19.- SITUACIÓN FISCAL
19.1. Saldos coas Administracións Públicas.
O detalle dos saldos con Administracións Públicas a 31 de decembro de 2018:

Saldos de Administracións públicas
Activos por imposto diferido
Activos por imposto corrente
Imposto sobre sociedades a devolver
Otros créditos
Total
Pasivos por imposto diferido
Pasivos por imposto corrente
Imposto sobre sociedades a pagar
Outras débedas coas Administracións Públicas
IVE, Retencións, Seguridade Social e taxas
Total

2018
Non corrente
4.356
0
0
0
4.356
15.040.285
0
0
0
0
15.040.285

Corrente
0
28.710
28.710
631.886
660.596
0
0
0
6.862.944
6.862.944
6.862.944

2017
Non corrente
4.995
0
0
0
4.995
16.203.947
0
0
0
0
17.367.611

Corrente
0
25.727
25.727
220.831
246.558
0
840
840
377.114
377.114
5.791.219

19.2. Imposto sobre beneficios.
O resultado contable antes de impostos do exercicio foi de 1.961.234 euros.
Dado que o Grupo non ten réxime de tributación consolidado, non existen
diverxencias no imposto sobre sociedades a pagar, entre o calculado por cada
unha das sociedades incluídas no perímetro de consolidación, calculado
segundo a normativa fiscal que lles é de aplicación, e o imposto sobre
sociedades consolidado.
As sociedades integrantes do grupo tributan no imposto sobre sociedades no
réxime de tributación individual. No caso das sociedades estranxeiras, estas
aplican os criterios fiscais aplicables no país en que están domiciliadas.
Os gastos/ingresos por imposto de sociedades de cada unha das sociedades
incluídas no perímetro de consolidación son:
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Sociedades
EMALCSA
EDAR BENS, S.A.
Gasto por Imposto de Sociedades

2018
-639
-2.294
-2.933

As dúas sociedades acóllense a unha bonificación na cota do 99 por cento, de
acordo co artigo 34.2 da lei do Imposto de Sociedades para todas as cotas
derivadas das prestacións de determinados servizos de competencia de
entidades locais, en virtude da Lei 7/1985 no seu artigo 25.2.
Os exercicios abertos a inspección comprenden os catro últimos exercicios.
As declaracións de impostos non poden considerarse definitivas ata a súa
prescrición ou a súa aceptación polas autoridades fiscais e, con independencia
de que a lexislación fiscal é susceptible a interpretacións, os Administradores
estiman que calquera pasivo fiscal adicional que poida pórse de manifesto, como
consecuencia dunha eventual inspección, non terá un efecto significativo nas
contas anuais tomadas no seu conxunto.

20.- INGRESOS E GASTOS
20.1. Aprovisionamentos.
O detalle dos consumos de mercadorías, materias primas e outros
aprovisionamentos correspondente aos exercicios 2018 e 2017 son como segue:
Aprovisionamentos
4.a Consumo de mercadorías
a) Compras, netas de devolucións e calquera desconto,
das cales:
- nacionais
- adquisicións intracomunitarias
- importacións
b) Variación de existencias
4.b Consumo de materias primas e outras materias
consumibles
a) Compras, netas de devolucións e calquera desconto,
das cales:
- nacionais
- adquisicións intracomunitarias
- importacións
b) Variación de existencias
4.c Traballos realizados por outras empresas

Exercicio 2018

Exercicio 2017

-8.430

-21.140

-8.430
0
0
0
-8.430

-21.140
0
0
0
-21.140

5.127.166

4.889.663

4.688.478
4.688.478
0
0
438.689

5.067.423
5.067.423
0
0
-177.760

5.900.239

6.518.709

20.2. Cargas sociais.
O detalle de cargas sociais e provisións correspondente aos exercicios 2018 e
2017 é como segue:
Cargas sociais
a) Seguridade social a cargo da empresa
b) Outras cargas sociais
Total
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1.558.996
164.894
1.723.890

Exercicio 2017
1.566.013
177.610
1.743.623
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20.3. Outros resultados.
Os resultados orixinados fóra da actividade normal do Grupo dos exercicios
2018 e 2017, incluídos na partida «Outros resultados», ascenden a - 397.034
euros (- 478.210 en 2017) achegados pola sociedade dominante.
O detalle é o seguinte:
-

Gastos extraordinarios que ascenden a 651.105,95 euros, dos que
582.400,00 euros corresponden a achegas efectuadas á Fundación Emalcsa
durante o exercicio para o desenvolvemento das súas actividades

-

Ingresos extraordinarios que ascenden a 254.072,19 euros, dos cales
250.924,39 reflicten a cancelación da provisión que a sociedade dotara ante a
demanda da sociedade Repsol YPF, S.A en relación á aprobación coa
aprobación da ordenanza fiscal nº 5 que regula a taxa por subministración e
utilización de auga potable para o ano 2016 do concello da Coruña, ao ter
obtido, en xaneiro de 2019, sentenza firme favorable no Tribunal Supremo.

21.- PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS
21.1. Provisións.
O detalle das provisións do balance de situación consolidado no peche dos
exercicios 2018 e 2017 corresponde integramente á sociedade dominante
Emalcsa, os principais movementos rexistrados durante o exercicio son os
seguintes:
2018
Estado de movementos das provisións

Saldo inicial

Aumentos por
actualizacion

Dotacións

Aplicacións

Saldo final

Longo prazo
Provisión para retribucións a longo prazo ao
persoal
Provisión para outras responsabilidades
Total a longo prazo

2.215.255
250.924
2.466.179

970.240
0
0

970.240

-250.924
-250.924

3.185.495
0
3.185.495

2017
Estado de movementos das provisións

Saldo inicial

Dotacións

Aumentos por
actualizacion

Aplicacións

Saldo final

Longo prazo
Provisión para retribucións a longo prazo ao
persoal
Provisión para outras responsabilidades
Total a longo prazo

1.749.965

465.290

0

250.924

1.749.965

250.924

Provisión para retribucións a longo prazo ao persoal:
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Durante o exercicio 2018 e 2017, a Sociedade non efectuou achega algunha ao
plan de pensións vinculada á continxencia de xubilación, dada a prohibición
derivada da súa consideración de sector público e imposta polo Real Decreto-Lei
20/2011. Realizouse, porén, achega por 114.418,43 euros correspondente á
continxencia corrente de risco.
O saldo da conta 140 corresponde á diferenza entre o saldo do fondo de
pensións e a suma de provisión matemática e marxe de solvencia, de acordo
cos cálculos reflectidos no na estimación realizada, a falta de ditame actuarial a
data de peche do presente documento. Sobre a cifra do ano pasado, que
presentaba déficit por importe -2.210.020,10 euros, considérase que se
incrementará ese déficit en 2018 coas seguintes cifras:
- a achega corrente de xubilación que o promotor tería que ter realizado
durante o exercicio, cuantificada en 269.066,52 euros no ditame actuarial do ano
2017.
- O diferencial de rendibilidade do fondo asociado ao plan (-2,92 %), con
respecto á hipótese establecida como rendibilidade agardada (+4,00 %),
multiplicado polo saldo inicial do fondo (10.566.089,51 euros),
Iso totaliza na estimación dun novo déficit de 970.239,91 euros xerado no
exercicio 2018.
Provisión para outras responsabilidades:
Con data de xaneiro de 2019, o Tribunal Supremo, Sala do Contencioso
Administrativo, ditou sentenza favorable ao Concello da Coruña e á sociedade
Emalcsa, ante o Recurso de Casación núm. 1898/2017 interposto por Repsol
YPF, S.A. A provisión dotada en exercicios anteriores recollía unha estimación
do risco de que ese recurso prosperase, e cancélase no exercicio no momento
en que se ten coñecemento da resolución favorable de aquel.

22.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE E CALIDADE
A Empresa Municipal Augas da Coruña, EMALCSA,
A Empresa Municipal Augas da Coruña, EMALCSA, mantén ao día os requisitos
establecidos nas normas UNE-EN ISO 9001 Xestión da Calidade e UNE-EN ISO
14001 Xestión Ambiental, validados ata o 2019, así como as certificacións do
Sistema de Xestión do Risco nº GR-0001/2016 e o Sistema de Xestión da
Enerxía nº GE-2016/0002, como recoñecemento e evidencia da conformidade
da súa xestión.
As directrices xerais que se estableceron son as seguintes:
o Prestar o servizo de abastecemento de augas a través da solución
técnica máis favorable de acordo cos requisitos dos clientes, as
especificacións establecidas pola normativa e os regulamentos, co
compromiso do cumprimento da lexislación vixente aplicable.
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o Ofrecer unha maior satisfacción ao cliente con menor utilización de
materias e enerxías, minimizando a contaminación, efectuando unha
correcta xestión dos residuos producidos, co fin de mellorar a prestación
dos servizos.
o Garantir os criterios de calidade e sanitarios das augas de consumo
humano e instalacións que permiten a súa subministración, garantindo a
súa salubridade, calidade e limpeza, coa fin de protexer a saúde das
persoas dos efectos adversos derivados de calquera tipo de
contaminación das augas.
o Manter na organización o criterio de mellora continua no comportamento
ambiental dos procesos produtivos e servizos prestados, asumindo
sempre o compromiso de previr a contaminación.
o Promover a educación ambiental a través de visitas formativas ás
instalacións.
Os principais factores ambientais determinaron os seguintes resultados:
Materias Primas
Auga Captada (m3)
Reactivos (Kg)
Tratamento de auga potable
Depuración de residuais

Consumos
Enerxía Eléctrica (KW / h)
Tratamento de auga potable
Depuración de residuais
Resto

Combustible (L)
Papel (Kg)
Residuos de proceso
Non Perigosos (Kg)
Tratamento de auga potable
Depuración de residuais
Sumidoiros (Kg)
RCD (Kg)

Perigosos (Kg)
Sumidoiros (Kg)
RCD (Kg)
Vertidos
Auga ETAP (m3)
Auga EDAR (m3)
Produción
Auga tratada en ETAP's (m3)
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2018
35.362.986
2.103.994

2017
35.870.647
1.841.416

2.082.026
21.968

1.814.651
26.765

2018
25.147.238

2017
24.428.867

19.323.443
224.760
5.599.035

18.893.424
242.393
5.293.050

2018/2017
-1,42%
14,26%
14,73%
-17,92%

2018/2017
2,94%
2,28%
-7,27%
5,78%

23.928
653

25.208
1.426

-5,08%
-54,21%

2018
9.356.262

2017
8.456.343

2018/2017
10,64%

3.541.840
123.632
240.600
5.450.190

2.757.060
273.680
368.940
4.773.364

28,46%
-54,83%
-34,79%
14,18%

10.976
240.600
5.450.190
2018
1.031.516
322.439

15.663
368.940
4.773.364
2017
956.767
249.291

-29,92%
-34,79%
14,18%
2018/2017
7,81%
29,34%

2018
34.331.470

2017
34.913.880

2018/2017
-1,67%
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23.- RETRIBUCIÓNS A LONGO PRAZO AO PERSOAL
A Sociedade tiña establecido en Convenio Colectivo compromisos en canto a pensións
de xubilación, viuvez, invalidez e orfandade. Estes compromisos, en canto ao persoal
que permanecía en activo a 31 de decembro de 1997, foron reconvertidos a un plan de
pensións adscrito a un fondo externo.
O devandito Plan de Pensións está operativo desde o 31 de decembro de 1997, réxese
pola Lei de Plans e Fondos de Pensións e é de prestación definida para o persoal
ingresado na Sociedade ata o 31 de decembro de 2004 (Colectivo 1) e mixto para os
incorporados a partir desa data (Colectivo 2).
As prestacións cubertas polo Plan de Pensións en canto ao colectivo 1 consisten nunha
pensión complementaria de xubilación vitalicia ao partícipe e de viuvez ao seu cónxuxe
supervivente, así como prestacións de invalidez e, no seu caso, de orfandade. As
contías dependen do último salario pensionable do partícipe no momento da
continxencia, e a percepción das prestacións poderá ser en forma de renda, en forma
de capital ou mixta.
A respecto do colectivo 2, a achega a realizar polo promotor é unha porcentaxe fixa
sobre o salario pensionable devindicado en cada exercicio, así como unha prestación
extraordinaria para as continxencias de invalidez ou falecemento do partícipe.
Durante o exercicio 2018 non se realizaron achegas para a continxencia de xubilación,
debido á prohibición establecida para o sector público en Real Decreto-Lei 20/2011,
igual que nos anteriores exercicios desde 2012.
De acordo con disposición transitoria aprobada pola Comisión de Control do Plan de
Pensións en data 13/7/2015, de forma transitoria e mentres subsista prohibición de
achegas regúlase o novo réxime aplicable ás prestacións que o plan de pensións
aboará aos partícipes na continxencia de xubilación, para o que se determinan
prestacións reducidas. Engádese que todo iso será sen prexuízo da regularización que,
de conformidade coa normativa vixente, corresponda realizar das liquidacións de
prestacións afectadas por esa redución, no momento e na medida en que a prohibición
de achegas quede sen efecto e nos termos e coas limitacións que estableza a
normativa correspondente.
A Sociedade considera que a imposibilidade legal de efectuar achegas nos exercicios
2012 a 2018 supón unha redución de carácter permanente, non transitorio, nas
prestacións por importe actuarialmente equivalente ás achegas non realizadas, criterio
avalado por resolucións da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas
do Ministerio de Economía e Facenda de 13/9 e 11/12 de 2012 e Subdirección Xeral de
Plans e Fondos de Pensións de 18/7/2013. Iso implicaría a absorción total do déficit
reflectido.
Non obstante o anterior, exclusivamente a efectos contables e en aplicación do
principio contable de prudencia, dada a incerteza asociada a esta situación en canto a
litixios abertos e posible responsabilidade da Sociedade en canto ás prestacións non
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financiadas por ausencia de achegas, recóllese en balance a valoración da hipótese do
cálculo actuarial coa condición máis desfavorable, de prestacións orixinais sen
redución.
Na data de formulación das presentes Contas Anuais non se dispón do informe de
revisión actuarial do Plan de Pensións a realizar con data de efecto 31 de decembro de
2018. De acordo con estimacións realizadas e detalladas na nota 14, con hipóteses de
prestacións totais, o déficit actual de financiamento increméntase en 970.239,91 euros,
debido á mencionada falta de achegas de xubilación por parte do promotor e ao
desfase entre comportamento real e hipótese agardada de rendibilidade do fondo ao
que se adscribe o plan de pensións.
Non hai activos reembolsables afectos ao Plan de Pensións. A totalidade dos
capitais están integrados no Fondo de Pensións denominado «PensionsCaixa 138
FP». Existe, tamén, unha póliza contratada pola Comisión de Control do Plan que
cobre as continxencias de falecemento e invalidez de activos.
2018
Valor Actual Prestacións Futuras (VAPF)
Partícipes
Beneficiarios

15.588.881,12
13.597.370,93
1.991.510,19

Valor Actual Aportacións Futuras (VAAF)
Correntes

3.063.283,46
3.063.283,46

Provisión Matemática (VAPF-VAAF)

12.525.597,66

Marxe de Solvencia

250.511,95

Fondo a 31/12/

10.566.089,51

Superavit-déficit patrimonial ( fondo - PM - MS )

-3.180.260,01

-2.210.020,10

Saldo patrimonial inicial

-2.210.020,10

-1.744.729,73

Carga financeira contable saldo inicial
Resultado contable do exercicio
Saldo patrimonial final

24.-

2017

-88.400,80

-69.789,19

-881.839,11

-395.501,18

-3.180.260,01

-2.210.020,10

TRANSACCIÓNS CON PAGAMENTOS
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

BASEADOS

EN

O Grupo non efectuou durante os exercicios 2018 e 2017, nin mantén no peche do
presente exercicio ningún acordo de pagamento baseado en instrumentos de
patrimonio.
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25.- SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS
A información sobre as subvencións recibidas pola sociedade dominante, así como
dos resultados imputados á conta de perdas e ganancias procedentes das mesmas
nos exercicios 2018 e 2017 é a seguinte:
2018

Subvencións oficiais de capital
Achegas para construción de
infraestruturas de abastecemento de
auga
Concesión Concello a título gratuíto
Total

Saldo inicial
5.277.101

Resta efecto
impositivo
-1.477.588

Novas
subvencións
0

Baixas
subvencións
0

Efecto
impositivo
novas
0

Efecto
impositivo
baixas
0

Dotación
anual
-1.759.034

Baixa efecto
impositivo
dotación
492.529

Saldo final
neto
2.533.009

8.684.041
8.407.614
22.368.756

-201.893
-2.354.132
-4.033.613

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-456.065
-222.053
-2.437.152

16.216
62.175
570.921

8.042.300
5.893.603
16.468.912

2017

Subvencións oficiais de capital
Achegas para construción de
infraestruturas de abastecemento de
auga
Concesión Concello a título gratuíto
Total

Saldo inicial
7.036.135

Resta efecto
impositivo
-1.970.118

Novas
subvencións
0

Baixas
subvencións
0

Efecto
impositivo
novas
0

Efecto
impositivo
baixas
0

Dotación
anual
-1.759.034

Baixa efecto
impositivo
dotación
492.529

Saldo final
neto
3.799.513

9.140.106
8.629.667
24.805.908

-218.109
-2.416.307
-4.604.534

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-456.065
-222.053
-2.437.152

16.216
62.175
570.921

8.482.148
6.053.482
18.335.143

•

As «Subvencións oficiais de capital» están compostas na apertura por unha
subvención concedida polo Inega para o financiamento de actuacións de mellora
das instalacións de bombeo na Telva, e pola subvención concedida para o
proxecto «Smart City».

•

As Achegas para construción de infraestruturas son en virtude de convenios
contratados con diversos promotores, vixentes todos eles no inicio do exercicio.
Nesta epígrafe inclúense tamén o valor da Cesión do Depósito de Monte Mero,
cuxa construción finalizou en 2012, que se atopa intrinsecamente vinculado ao
servizo de abastecemento de augas da A Coruña e foi transmitido á Sociedade
de xeito indefinido.

•

A Concesión municipal á que se fai referencia é a da Casa da Auga, que se
detalla na nota 7) de inmobilizado intanxible desta memoria.

26.- ACTIVOS NON CORRENTES MANTIDOS PARA A VENDA E
OPERACIÓNS INTERROMPIDAS
O Grupo non realizou durante os exercicios 2018 e 2017 actividades cuxo resultado
deba ser considerado como actividade interrompida. Igualmente, ao peche do
citados exercicio non existen activos non correntes ou grupos alleables de
elementos que deban ser considerados como mantidos para a venda.
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27.- FEITOS POSTERIORES AO PECHE
Non se detallan feitos posteriores ao peche que poidan ter relevancia a efectos do
presente informe.

28.- OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS
28.1. Saldos con partes vinculadas.
O Grupo mantén saldos comerciais e financeiros entre as empresas que forman
o conxunto consolidable, mais estes saldos son eliminados no proceso de
consolidación.
Con sociedades vinculadas que están fóra do perímetro de consolidación, o
Grupo mantén os seguintes saldos:
Saldos entre partes vinculadas
Activo
Débedas comerciais e outras contas a
cobrar a c/p:
Concello de Oleiros
Concello de Culleredo
Concello de Cambre
Concello de Arteixo
Deterioracións
Concello da Coruña

Outras partes vinculadas
2018

2017

1.385.781
24.167
7.536
519.930
88.456
-210.485
956.178
0

1.558.807
81.159
7.536
477.209
235.403
-177.106
934.606
1.286.644

Concello da Coruña
Créditos a empresa vinculadas a CP
EMVSA
Deterioración EMVSA
Pasivo
Acredores comerciais e outras contas
a pagar a c/p:
Provedores
Concello de Arteixo
Concello de Oleiros
Outros pasivos a CP
Concello da Coruña

0
1.802.500
2.500.000,00
-697.500,00
2018

0,00
0,00
0,00
2.424.107,57
2.424.108

Natureza operación

Repercusión prestación de servicios
Repercusión recadación
Repercusión recadación
Repercusión recadación
Deterioracións
limpeza sumidoiros

1.286.643,56 Prestación de servizos de abastecemento de auga
e arrandamento de locais
1.802.500
2.500.000 Crédito a CP
-697.500 Deterioración crédito
2017

509.364
182.575 Repercusión custos
326.789 Repercusión custos
2.621.731
Xestión de cobros: sumidoiros, lixo e depuración
2.621.731
augas residuais

28.2. Transaccións do Grupo con partes vinculadas.
O Grupo mantén relacións comerciais e financeiros entre as empresas que
forman o conxunto consolidable, mais estas operacións son eliminadas no
proceso de consolidación.
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As transaccións que o Grupo levou a cabo durante os exercicios 2018 e 2017
son as seguintes:
Transaccións entre partes vinculadas

Outras partes vinculadas
2018

Natureza operación

2017

Importe neto da cifra de negocios
Prestación de servizos
Concello de Oleiros
Concello da Coruña
Outros ingresos de explotación
Concello da Coruña
Outros resultados
Fundación EMALCSA
Ingresos financeiros
EMVSA

1.145.535
1.145.535
189.357
956.178
0
0
582.400
582.400
20.830
20.830

1.361.684
1.361.684
189.995 Repercusión prest. Servizos
Prestación de servizos, limpeza,
1.171.689 sumidoiros e varios
161.936
161.936 Arrendamentos oficinas e locais
516.644
516.644 Achega
42.793
42.793 Xuros financeiros

28.3. Información relativa ao persoal de alta dirección da sociedade
dominante.
A Dirección Xeral, en dependencia do Consello de Administración, Presidente ou
Conselleiro Delegado, está formada por dous membros, Director Xeral e Director
Xeral Adxunto.
O total aboado por estes conceptos durante o exercicio de 2018 foi, en bruto, de
197.327,16 euros (198.388 euros en 2017).
Existe unha póliza contratada que cobre a responsabilidade civil derivada do
exercicio das funcións de Dirección Xeral e Consello de Administración. O
importe aboado por esa póliza durante o exercicio 2018 ascendeu a 6.209,78
euros.
28.4. Información relativa aos Administradores da sociedade dominante.
Os membros do Consello de Administración de EMALCSA, de acordo cos
estatutos da Sociedade, teñen dereito a percibir compensacións monetarias en
concepto de dedicación e axudas de custo para a asistencia ao Consello. O total
percibido por estes membros en 2018 foi 1.080 euros.
Tal como se mencionou no punto anterior, existe unha póliza contratada que
cobre a responsabilidade civil derivada do exercicio das súas funcións.
En cumprimento do establecido no Real Decreto Lexislativo 1/2010 de 2 de
xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Sociedades co fin de
reforzar a transparencia das Sociedades de Capital, reformado pola Lei 31/2014
de 3 de decembro, infórmase de que os Administradores e as persoas
vinculadas a eles sinalaron a inexistencia de ningunha situación de conflito,
directo ou indirecto, que puidesen ter coa Sociedade, tal e como establecen os
artigos 228 e seguintes da Lei de Sociedades de Capital.
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29.- OUTRA INFORMACIÓN
29.1. Información sobre empregados.
O número medio de persoas empregadas polas sociedades incluídas por
integración global na consolidación durante os exercicios 2018 e 2017 é o
seguinte:
Exercicio 2018
3
21
17
12
64
117

Número medio de persoas empregadas, por categorías
Altos directivos (non conselleiros)
Técnicos e profesionais
Empregados área administrativa
Empregados auxiliar de oficina
Empregados área operaria
Total emprego medio

Exercicio 2017
3
22
21
13
64
123

A maiores dos empregados reflectidos no cadro, os conselleiros do grupo son
18.
A distribución por sexos ao termo do exercicio do persoal das sociedades
incluídas por integración global na consolidación, desagregado nun número
suficiente de categorías e niveis, é o seguinte:

Distribución do persoal á finalización do
exercicio, por categorías e sexo

Exercicio 2018

Exercicio 2017

Homes

Mulleres

Total

Homes

Mulleres

Total

Altos directivos (non conselleiros)

3

0

3

3

0

3

Técnicos e profesionais

13

8

21

14

8

22

Empregados área administrativa

8

9

17

11

9

20

Empleados auxiliar de oficina
Empregados área operaria
Total persoal ao remate do exercicio
Conselleiros (non empregados)

12

0

12

12

0

12

64
100

0
17

64
117

63
103

0
17

63
120

10

8

18

10

8

18

No peche do exercicio 2018, o Grupo ten dúas persoas empregadas cunha
discapacidade maior ou igual ao 33%.

Exercicio 2018

Empregados área administrativa
Empregados área operaria
Total persoal ao remate do exercicio
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Homes

Mulleres

Total

1
1
2

0
0
0

1
1
2
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29.2. Honorarios de auditoría.
Os honorarios percibidos nos exercicios 2018 e 2017 polos auditores de contas
e das Sociedades pertencentes ao mesmo grupo de Sociedades á que
pertencese o auditor, ou Sociedade coa que o auditor estea vinculado por
propiedade común, xestión ou control, correspondentes ás contas consolidadas
e individuais das Sociedades incluídas na consolidación ascenderon a 17.450 e
37.368 euros, segundo a seguinte desagregación:
Honorarios do auditor no exercicio
Honorarios cargados por auditoría de contas
Honorarios cargados por outros servizos de verificación
Total

Exercicio 2018 Exercicio 2017
17.450
27.300
0
10.068
17.450
37.368

30.- INFORMACIÓN SEGMENTADA
A distribución da cifra de negocios do Grupo por mercados xeográficos detállase no
seguinte cadro:
Descrición do mercado xeográfico
Provincia A Coruña
Total

Cifra de negocios
Exercicio 2018
Exercicio 2017
29.841.244
29.437.303
29.841.244
29.437.303

31.- INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO A
PROVEDORES
A información sobre os aprazamentos de pagamento efectuados a provedores
Disposición adicional terceira «Deber de información» da Lei 15/2010, de 5 de xullo:

Período medio de pagamento a provedores
Ratio de operacións pagadas
Ratio de operacións pendentes de pagamento
Total pagamentos realizados
Total pagamentos pendentes

2018

2017

Días
34,24
38,01
11,63
Importe (euros)
12.517.242,17
2.178.443,93

Días
52,59
58,26
26,78
Importe (euros)
14.707.370,27
2.418.430,38

Esta memoria consolidada foi formulada polos Administradores da dominante o
15/04/2019
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