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Comptes anuals consolidats
al 31 de desembre de 2018
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Balanç consolidat, compte de pèrdues i guanys
consolidat, estat de canvis en el patrimoni net
consolidat i estat de fluxos d’efectiu consolidat al
31 de desembre de 2018 (amb xifres
comparatives de l’exercici anterior)
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Balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 2018 (amb
xifres comparatives de l’exercici anterior) – Actiu (euros)

ACTIU

31.12.2018

31.12.2017

ACTIU NO CORRENT

20.705.287

21.711.347

Immobilitzat intangible (Nota 5)
Concessions
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat material (Nota 6)
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
Immobilitzat en curs i bestretes
Inversions financeres a llarg termini (Nota 7.a)
Instruments de patrimoni
Crèdits a tercers
Altres actius financers
Actius per impost diferit (Nota 12.a)

184.760
23.874
160.886
19.842.231
2.085.901
17.527.079
229.251
367.964
3.015
12.554
352.395
310.332

225.198
24.886
200.312
20.804.535
2.066.679
18.575.728
162.128
370.206
3.015
37.203
329.988
311.408

ACTIU CORRENT

11.321.387

9.803.252

3.219.783
2.577.970
34.638
607.175
383.170
35.088
348.082
7.718.434
7.718.434

3.042.303
2.447.365
144.025
450.913
350
350
6.760.599
6.760.599

32.026.674

31.514.599

Deutors comercials i altres comptes a cobrar (Nota 8)
Clients per vendes i prestacions de serveis
Deutors diversos
Altres crèdits amb les Administracions Públiques (Nota 12.a)
Inversions financeres a curt termini (Nota 7.b)
Derivats
Altres actius financers
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU
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Balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 2018 (amb
xifres comparatives de l’exercici anterior) – Patrimoni net i
passiu (euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

31.12.2018

31.12.2017

PATRIMONI NET

27.656.467

27.521.456

FONS PROPIS (Nota 9.a)
Capital
Capital escripturat
Reserves
Legal i estatutàries
Altres reserves
Accions i participacions en patrimoni pròpies
Reserves de consolidació
Resultat de l'exercici

27.032.065
8.400.000
8.400.000
8.661.437
1.680.001
6.981.436
(113.225)
8.049.279
2.034.574

26.610.836
8.400.000
8.400.000
8.636.501
1.680.001
6.956.500
(179.880)
7.872.495
1.881.720

AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR (Nota 7.b)
Operacions de cobertura
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS (Nota 9.b)

(232.869)
(232.869)

-

857.271

910.620

1.325.890

1.401.525

481.504
481.504
844.386

448.048
448.048
953.477

PASSIU CORRENT

3.044.317

2.591.618

Provisions a curt termini (Nota 11)
Deutes a curt termini (Nota 10.b)
Altres passius financers
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveïdors
Creditors diversos
Personal (Nota 15.c)
Passius per impost corrent (Nota 12.a)
Altres deutes amb les Administracions Públiques (Nota 12.a)

235.000
344.023
344.023
2.465.294
465.085
893.574
306.900
41.290
758.445

135.000
175.970
175.970
2.280.648
353.569
875.111
307.875
54.290
689.803

32.026.674

31.514.599

PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini (Nota 10.a)
Altres passius financers
Passius per impost diferit (Nota 12.a)

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Les Notes 1 a 17 descrites en la memòria consolidada adjunta formen part integrant d'aquest
balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 2018 amb xifres comparatives de l'exercici
anterior
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Compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent a l’exercici
tancat el 31 de desembre de 2018 (amb xifres comparatives de
l’exercici anterior) - euros

Exercici
2018
OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis (Nota 13.a)
Vendes totals
Vendes d'energia a clients
Vendes d'energia entre societats consolidades
Vendes d'energia al mercat elèctric
Prestació de peatges a societats consolidades
Prestació de peatges a tercers
Prestació de peatges a clients
Prestació de serveis a societats consolidades
Prestació de serveis a tercers
Quotes i liquidacions CNE
Eliminació de vendes i prestació de peatges i serveis entre societats consolidades
Treballs realizats per l'empresa pel seu actiu
Aprovisionaments (Nota 13.b)
Compres totals
Prestació de peatges a societats consolidades
Compres d'energia a altres empreses elèctriques
Prestació de peatges d'altres empreses elèctriques
Eliminació de prestació de peatges entre societats consolidades
Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials (Nota 13.c)
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (Nota 8)
Amortització de l'immobilitzat (Nota 5 i Nota 6)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (Nota 9.b)
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat
Resultats per alienacions i altres
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
En empreses del grup i associades
De valors negociables i altres instruments financers amb tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
RESULTAT FINANCER

Exercici
2017

2.034.574

2.441.523

14.081.961
22.557.311
6.271.525
113.825
2.835.236
5.217.883
291.850
6.145.131
3.143.642
114.436
(1.576.217)
(8.475.350)

11.474.735
19.735.690
5.145.694
98.279
2.058.757
5.278.834
388.487
5.455.520
2.883.842
(1.573.723)
(8.260.955)

168.801

162.933

(6.448.793)
(11.666.676)
(5.217.883)
(5.448.665)
(1.000.128)
5.217.883

(4.218.920)
(9.497.754)
(5.278.834)
(4.003.598)
(215.322)
5.278.834

376.751
376.751
(1.786.285)
(1.197.381)
(588.904)
(1.786.371)
(1.322.205)
(389.851)
(74.315)
(2.028.550)
75.999
14.942
14.942

291.311
291.311
(1.715.694)
(1.169.503)
(546.191)
(1.633.844)
(1.218.459)
(353.820)
(61.565)
(1.974.130)
77.104
2.489
2.489

2.668.455

2.465.984

12.133

11.102
2.080
9.022

12.133
(5.326)
(5.326)

-

6.807

11.102

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

2.675.262

2.477.086

Impostos sobre beneficis (Nota 12.b)

(640.688)

(595.366)

RESULTAT DE L'EXERCICI

2.034.574

1.881.720

Les Notes 1 a 17 descrites en la memòria consolidada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys
consolidat corresponent a l'exercici 2018 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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Estat de canvis en el patrimoni net consolidat corresponent a
l’exercici tancat el 31 de desembre de 2018 (amb xifres
comparatives de l’exercici anterior) - euros

A) ESTAT CONSOLIDAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE
DESEMBRE DE 2018 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
2018

2017

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT

2.034.574

1.881.720

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net
- Per cobertura de fluxos d'efectiu
- Per subvencions, donacions i llegats rebuts
- Efecte impositiu
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

(232.869)
(232.869)

Transferències al compte de pèrdues i guanys consolidat
- Per subvencions, donacions i llegats rebuts
- Efecte impositiu
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

3.104
(869)
2.235

(75.999)
22.650
(53.349)

(77.104)
22.984
(54.120)

1.748.356

1.829.835

B) ESTAT CONSOLIDAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI
ANTERIOR

Capital

Reserves

Accions i
participacions
en patrimoni
pròpies

Reserves de
consolidació

Resultat de
l'exercici

Subvencions,
donacions i
llegats

Ajustos per
canvis de
valor

Total

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016

8.400.000

8.587.640

(179.880)

7.739.371

1.861.985

962.505

-

27.371.621

SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2017
Total ingressos i despeses reconeguts
Distribució de dividends
Traspassos entre partides de patrimoni net

8.400.000
-

8.587.640
48.861

(179.880)
-

7.739.371
133.124

1.861.985
1.881.720
(1.680.000)
(181.985)

962.505
(51.885)
-

-

27.371.621
1.829.835
(1.680.000)
-

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2017

8.400.000

8.636.501

(179.880)

7.872.495

1.881.720

910.620

-

27.521.456

SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2018
Total ingressos i despeses reconeguts
Distribució de dividends
Operacions amb accions pròpies (netes)
Traspassos entre partides de patrimoni net

8.400.000
-

8.636.501
24.936

(179.880)
66.655
-

7.872.495
176.784

1.881.720
2.034.574
(1.680.000)
(201.720)

910.620
(53.349)
-

(232.869)
-

27.521.456
1.748.356
(1.680.000)
66.655
-

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2018

8.400.000

8.661.437

(113.225)

8.049.279

2.034.574

857.271

(232.869)

27.656.467

Les Notes 1 a 17 descrites en la memòria consolidada adjunta formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018
amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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Estat de fluxos d’efectiu consolidat de l’exercici 2018 (amb
xifres comparatives de l’exercici anterior) - euros

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

Exercici
2018

Exercici
2017

3.402.196

3.647.986

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustos al resultat
a) Amortització de l'immobilitzat
c) Variació de provisions
d) Imputació de subvencions
e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat
g) Ingressos financers
h) Despeses financeres
j) Variació de valor raonable en instruments financers
k) Altres ingressos i despeses
3. Canvis en el capital corrent
b) Deutors i altres comptes a cobrar
c) Altres actius corrents
d) Creditors i altres comptes a pagar
e) Altres passius corrents
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
a) Pagament d'interessos
c) Cobrament d'interessos
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis

2.675.262
1.703.447
2.028.550
174.315
(75.999)
(14.942)
(12.133)
5.326
(232.869)
(168.801)
(298.557)
(227.146)
(382.820)
111.516
199.893
(677.956)
(5.326)
12.133
(684.763)

2.477.086
1.917.067
1.974.130
196.565
(77.104)
(2.489)
(11.102)
(162.933)
(87.341)
(264.686)
(37)
7.638
169.744
(658.826)
11.102
(669.928)

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

(864.472)

(985.223)

6. Pagaments per inversions
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
e) Altres actius financers
7. Cobraments per desinversions
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
e) Altres actius financers

(974.396)
(118.189)
(827.776)
(28.431)
109.924
103.900
6.024

(1.177.347)
(49.467)
(1.089.836)
(38.044)
192.124
12.284
167.606
12.234

(1.579.889)

(1.634.035)

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
d) Alienació d'instruments de patrimoni propi
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Emissió
4. D'altres deutes
b) Devolució i amortització
4. D'altres deutes
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
a) Dividends
E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (A+B+C)
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

66.655
66.655
33.456
57.901
57.901
(24.445)
(24.445)
(1.680.000)
(1.680.000)

3.104
3.104
42.861
104.008
104.008
(61.147)
(61.147)
(1.680.000)
(1.680.000)

957.835

1.028.728

6.760.599
7.718.434

5.731.871
6.760.599

Las Notes 1 a 17 descrites en la memòria consolidada adjunta formen part integrant de l'estat de fluxos d'efectiu
consolidat corresponent a l'exercici 2018 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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Memòria dels comptes anuals consolidats al
31 de desembre de 2018
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1. – Activitat i societats del Grup Peusa
Productora Elèctrica Urgellenca, S.A. (Peusa) és titular, de forma directa i indirecta, del
100% en el capital social de les societats Productora Eléctrica Urgelense –I, S.L. (PEU-I),
Hidroeléctrica del Valira, S.L. (Valira) i Peusa Distribució, S.L.U. (Peusa Distribució), per la
qual cosa els seus comptes anuals a 31 de desembre de 2018 han estat consolidats amb
els de la Societat Dominant (Peusa) a la mateixa data seguint el mètode d’integració
global.
Les activitats de les societats del Grup es desenvolupen principalment a les comarques
de l’Alt Urgell i la Cerdanya i consisteixen en la producció, la distribució i la
comercialització d’energia elèctrica.
A partir de l’1 de març de 2009, la distribuïdora PEUSA va entrar en el “Sistema de
liquidacions”, d’acord amb el què preveia l’Ordre ITC 3801/2008 de 26 de desembre. A
partir de la mateixa data, la societat generadora PEU-I va començar a vendre la seva
producció al mercat elèctric – mitjançant un representant - en comptes de fer-ho a
empreses distribuïdores.
D’altra banda, d’acord amb l’article 4 del Reial Decret 485/2009 de 3 d’abril, els clients a
tarifa de la distribuïdora PEUSA van ésser transferits a la comercialitzadora del mercat
liberalitzat del Grup, Hidroeléctrica del Valira, S.L.
Addicionalment, en virtut de l’article 12.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
sector elèctric, s’obliga a les societats que desenvolupen activitats de transport i/o
distribució d’energia elèctrica, a tenir un objecte social exclusiu, sense poder dedicar-se a
les activitats de generació i comercialització, ni prendre participacions en empreses que
realitzin aquestes activitats. Per aquest motiu, amb data 27 de juliol de 2015, es
formalitza la segregació de la Societat Dominant (Peusa), a favor de la societat de nova
creació Peusa Distribució S.L.U. (Peusa Distribució) amb data efectiva 1 de gener de 2015.
Per tant, la Societat Dominant ha quedat com a holding del grup, prestant serveis a les
seves tres empreses filials, mentre que Peusa Distribució realitza la mateixa activitat que
venia realitzant fins llavors Peusa, és a dir, es dedica a l'explotació de la xarxa de
distribució elèctrica, realitzant obres d'inversió i manteniment de la mateixa.
El domicili social de totes les companyies pertanyents al Grup Peusa es troba al municipi
de la Seu d’Urgell (Lleida).
Els imports dels presents comptes anuals consolidats s’expressen en euros; en cas
contrari es mencionarà explícitament.
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2. – Bases de presentació dels comptes anuals consolidats
a) Imatge fidel
Els comptes anuals consolidats adjunts han estat obtinguts dels registres
comptables de Productora Elèctrica Urgellenca, S.A. i de les societats que s’inclouen
en la consolidació (segons Nota 1) i es presenten d'acord amb el Reial Decret
1514/2007, que aprova el Pla General de Comptabilitat, i amb el Reial Decret
1159/2010, de 24 de setembre, pel qual s’aproven les noves Normes per la
Formulació de Comptes Anuals Consolidats, de manera que mostren la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats.
No hi ha raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin
aplicat disposicions legals en matèria comptable.
Els comptes anuals individuals de l'exercici 2018 de Productora Elèctrica Urgellenca,
S.A. i de cadascuna de les societats dependents es troben pendents d'aprovació per
les respectives Juntes Generals d'Accionistes o Socis, si bé s'estima que aquests
comptes seran aprovats sense cap modificació.
El marc normatiu és l’establert en:







La Llei de Societats de Capital, el text refós de la qual es va aprovar pel Reial
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.
La Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la que es modifica la Llei de Societats de
Capital per la millora del govern corporatiu.
El Codi de Comerç i la resta de legislació mercantil.
El Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 i les seves adaptacions
sectorials, així com les modificacions introduïdes pel RD 1159/2010.
Les normes d’obligat compliment aprovades per l’Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en el desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i
les seves normes complementàries.
La resta de normativa espanyola que resulti d’aplicació.

b) Principis comptables no obligatoris aplicats
No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els
Administradors de la Societat Dominant han formulat els presents comptes anuals
consolidats tenint en consideració la totalitat dels principis i normes comptables
d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els esmentats comptes
anuals consolidats. No existeix cap principi comptable que, essent obligatori, hagi
deixat d'aplicar-se.
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c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
La Societat Dominant ha elaborat els seus comptes anuals consolidats sota el
principi d’empresa en funcionament, sense que existeixi cap risc important que
pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici
següent.
La preparació dels comptes anuals consolidats exigeix l’ús per part de la Societat
Dominant de certes estimacions i judicis en relació amb el futur que s’avaluen
contínuament i es basen en l’experiència històrica i d’altres factors, incloses les
expectatives de successos futurs que es creuen raonables en base a les
circumstàncies. Les estimacions comptables resultants, per definició, rarament
igualaran als corresponents resultats reals.
A continuació, s’expliquen les principals estimacions i judicis realitzats pels
Administradors de la Societat Dominant:


Vides útils del elements d’immobilitzat intangible i material (Nota 4.a i 4.b):
Els Administradors de la Societat Dominant determinen les vides útils
estimades i els corresponents càrrecs per amortització per a l’immobilitzat
intangible i material. Aquesta estimació es basa en el període en què els
elements d’immobilitzat s’espera que generin beneficis econòmics. La Societat
Dominant revisa en cada tancament les vides útils de l’immobilitzat i, si les
estimacions difereixen de les prèviament realitzades, l’efecte del canvi es
comptabilitza de forma prospectiva a partir de l’exercici en què es realitza el
canvi.



Comptes a cobrar:
Els Administradors de la Societat Dominant realitzen estimacions en relació a la
cobrabilitat dels saldos pendents amb clients en aquells casos en què existeixin
controvèrsies a resoldre o litigis en curs.



Impostos sobre beneficis:
El càlcul de l’impost sobre beneficis requereix interpretacions de la normativa
fiscal aplicable a la Societat Dominant. Existeixen diversos factors, relacionats
principalment, i no exclusivament, amb els canvis en les lleis fiscals i els canvis
en les interpretacions de les mateixes que requereixen la realització
d’estimacions per part dels Administradors de la Societat Dominant.
Quan el resultat fiscal final sigui diferent dels imports originalment reconeguts,
les diferències tindran efecte sobre l’impost sobre beneficis i les provisions per
impostos diferits en l’exercici en què es realitzi aquesta determinació. És
possible que, tot i que aquestes estimacions es realitzin en funció de la millor
informació disponible a la data de formulació d’aquests comptes anuals
consolidats sobre els fets analitzats, es produeixin esdeveniments en el futur
que obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en propers exercicis. Cosa que
11

es faria de manera prospectiva reconeixent els efectes del canvi d’estimació en
els corresponents comptes de pèrdues i guanys consolidats futurs.
d) Comparació de la informació
Als efectes de l’obligació establerta en l’article 35.6 del Codi de Comerç, i als
efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de
comparabilitat, el balanç de situació consolidat, el compte de pèrdues i guanys
consolidat, l’estat de canvis en el patrimoni net consolidat i l’estat de fluxos
d’efectiu consolidat de l’exercici 2018 recullen, a efectes comparatius, les xifres
corresponents a l’exercici anterior. Així mateix, la informació que conté la present
memòria consolidada referida a l’exercici 2018 es presenta, a efectes comparatius,
amb la informació de l’exercici 2017.
e) Agrupació de partides
En els presents comptes anuals consolidats no s’inclou cap partida que hagi estat
objecte d'agrupació en el balanç consolidat, al compte de pèrdues i guanys
consolidat o en l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat. Respecte de l'estat
de fluxos d'efectiu consolidat, certes partides corresponents a passius financers de
rotació elevada s'han mostrat pel valor net.
f) Elements recollits en diverses partides
No es presenten elements patrimonials registrats en dues o més partides del
balanç de situació consolidat.
g) Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2018 no s’han produït canvis significatius de criteris comptables
respecte als criteris aplicats en l’exercici anterior.
h) Correccions i ajustos
En l'elaboració dels comptes anuals consolidats adjunts no s'ha detectat cap error
significatiu que hagi suposat la reexpressió dels imports inclosos en els comptes anuals
consolidats de l'exercici 2017. Així mateix, en aquests comptes anuals consolidats no
s'inclouen ajustos per correcció d'errors comptables haguts en exercicis anteriors.
i) Importància relativa
A l’hora de determinar la informació a desglossar en la present memòria consolidada
sobre les diferents partides dels estats financers o d’altres assumptes, els
Administradors de la Societat Dominant, d’acord amb el Marc Conceptual del Pla
General de Comptabilitat, han tingut en compte la importància relativa en relació als
comptes anuals consolidats de l’exercici 2018.
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j) Principis de consolidació
Amb data 24 de setembre de 2010, es va publicar el Reial Decret 1159/2010, pel
qual s’aproven les noves Normes per la Formulació de Comptes Anuals Consolidats,
harmonitzades amb la regulació europea en matèria de Combinacions de Negocis.
Tots els comptes i transaccions significatives entre les societats consolidades han
estat eliminades en el procés de consolidació. La consolidació s’ha realitzat pel
mètode d’integració global per totes les societats dependents, ja que sobre les
mateixes es posseeix la majoria de vots en els seus òrgans de representació i
decisió.
Els comptes anuals consolidats adjunts no inclouen l'efecte fiscal que, si s’escaigués,
es podria produir com a conseqüència de la incorporació de les reserves de les
societats consolidades en el patrimoni de la Societat Dominant. Es considera que
les esmentades reserves seran utilitzades com a font d'autofinançament en cada
societat consolidada.
3. – Aplicació de resultats de la Societat Dominant
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici formulada pels membres del Consell
d’Administració de la Societat Dominant i que serà sotmesa a l’aprovació de la Junta
General d’Accionistes és la següent:
Import
Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (benefici)

2.033.620

Distribució a:
Dividends
Reserves voluntàries
TOTAL DISTRIBUÏT

1.680.000
353.620
2.033.620

4. – Normes de registre i valoració
Les principals normes de registre i valoració utilitzades en l’elaboració dels comptes
anuals consolidats de l’exercici 2018, d’acord amb les establertes pel Pla General de
Comptabilitat, han estat les següents:
a) Immobilitzat intangible
Com a norma general, l'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu
d'adquisició o cost de producció. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la
corresponent amortització acumulada i, si s’escau, per les pèrdues per deteriorament que
hagi experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.
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Les concessions es valoren pel seu preu d’adquisició. D’acord amb la Llei 29/1985, de 2
d’agost, “Llei d’aigües”, les centrals de producció hidroelèctrica que s’inclouen en
l’immobilitzat material es troben subjectes al règim de concessió administrativa
temporal, amb terminis que expiren en els anys 2032, 2042 i 2062. En conseqüència, i
d’acord amb les disposicions aplicables a les concessions administratives, al final dels
terminis establerts part de les instal·lacions reverteix a l’Estat en condicions de bon ús.
Les aplicacions informàtiques es valoren pels costos incorreguts en l’adquisició i
desenvolupament de software, incloent-se en aquest epígraf les despeses de
desenvolupament de les pàgines web sempre que estigui prevista la seva utilització
durant diversos anys. Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es
registren al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el que es produeixen. La Societat
amortitza les aplicacions informàtiques aplicant el mètode lineal durant un període de 5
anys.
El Grup no comptabilitza cap immobilitzat intangible de vida útil indefinida.
b) Immobilitzat material
Com a norma general, l'immobilitzat material es troba valorat inicialment al preu
d'adquisició, així com la millor estimació del valor actual de l’import contingent; no
obstant, els pagaments contingents que depenen de magnituds relacionades amb el
desenvolupament de l’activitat es comptabilitzen com una despesa en el compte de
pèrdues i guanys consolidat a mesura que s’incorren.
Posteriorment, es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització
acumulada i, si s’escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat.
Les quantitats lliurades a compte d'adquisicions futures de béns de l'immobilitzat
material es registren en l'actiu i els ajustos que sorgeixin per l'actualització del valor de
l'actiu associat a la bestreta donen lloc al reconeixement d'ingressos financers,
conforme es meriten. A aquest efecte s'utilitza el tipus d'interès incremental del
proveïdor existent en el moment inicial, és a dir, el tipus d'interès al qual el proveïdor
podria finançar-se en condicions equivalents a les que resulten de l'import rebut, que
no serà objecte de modificació en posteriors exercicis. Quan es tracti de bestretes amb
venciment no superior a un any i l'efecte financer no sigui significatiu, no caldrà dur a
terme cap tipus d'actualització.
Les despeses de conservació, manteniment i reparació dels diferents elements que
componen l'immobilitzat material s'imputen al compte de pèrdues i guanys consolidat
de l'exercici en què es produeixen. Per contra, els imports invertits en millores que
contribueixen a augmentar la capacitat o eficiència o a allargar la vida útil d'aquests
béns es registren com a major cost dels mateixos. En cap cas s'han capitalitzat els
costos financers derivats de l'adquisició d'elements d'immobilitzat material.
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El Grup no té compromisos de desmantellament, retirada o rehabilitació per als seus
béns d'actiu. Per això no s'han comptabilitzat en els actius valors per a la cobertura
d'aquestes obligacions de futur.
Els treballs efectuats per l’empresa per al seu immobilitzat es valoren a cost de
producció, incloent el cost extern de materials.
Les societats incloses en la consolidació amortitzen l'immobilitzat material seguint el
mètode lineal, aplicant percentatges d'amortització anual calculats en funció dels anys
de vida útil estimada dels respectius béns, segons el detall següent:
Epígraf
Construccions
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions i mobiliari
Equips per processos d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material

Anys de vida
útil estimada
33 - 50
25
8 - 10
4
6
14

c) Inversions immobiliàries
El Grup classifica com inversions immobiliàries aquells actius no corrents que siguin
immobles i que tingui per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, en lloc de per al seu ús
en la producció o subministraments de béns o serveis, o bé per a fins administratius, o la
seva venda en el curs ordinari de les operacions, així com aquells terrenys i edificis els
usos futurs dels quals no estiguin determinats en el moment de la seva incorporació al
patrimoni del Grup.
El Grup no té elements classificats com a inversions immobiliàries al tancament de
l'exercici 2018.
d) Arrendaments
Els arrendaments es classificaran com arrendaments financers sempre que de les
condicions dels mateixos es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment
els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta
d’arrendaments es classificaran com arrendaments operatius.
Arrendaments operatius
En les operacions d’arrendament operatiu en les quals el Grup actua com a arrendador,
els ingressos i despeses derivades es carreguen al compte de pèrdues i guanys consolidat
en l'exercici en què es meriten.
Així mateix, el cost d'adquisició del bé arrendat es presenta en el balanç consolidat
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conforme a la seva naturalesa, incrementat per l'import dels costos del contracte
directament imputables, els quals es reconeixen com a despesa en el termini del
contracte, aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de
l'arrendament.
En les operacions d’arrendament operatiu en les que el Grup actua com a arrendatari, les
despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de
pèrdues i guanys consolidat en l'exercici en què es meriten.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogués realitzar en contractar un arrendament
operatiu, s'ha de tractar com un cobrament o pagament anticipat que s'imputarà a
resultats al llarg del període de l'arrendament, a mesura que se cedeixin o rebin els
beneficis de l'actiu arrendat.
e) Permutes
En les permutes de caràcter comercial, es valora l'immobilitzat material rebut pel valor
raonable de l'actiu lliurat més les contrapartides monetàries que s'hagin lliurat a canvi,
llevat que es tingui una evidència més clara del valor raonable de l'actiu rebut i amb el
límit d’aquest últim.
Es considera una permuta de caràcter comercial quan:
- El risc, calendari i import dels fluxos d'efectiu de l'immobilitzat rebut
difereix de la configuració dels fluxos d'efectiu de l'actiu lliurat; o
- El valor actual dels fluxos d'efectiu després d'impostos de les activitats del Grup
afectades per la permuta, es veu modificat com a conseqüència de la permuta.
El Grup no ha efectuat en l'exercici cap permuta.
f) Instruments financers
El Grup té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contractes que
donen lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o
a un instrument de patrimoni en una altra empresa. Es consideren, per tant
instruments financers, els següents:
1) Actius financers:
- Efectiu i altres actius líquids equivalents.
- Crèdits per operacions comercials: clients i deutors diversos.
- Crèdits a tercers: com ara els préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits
de la venda d'actius no corrents.
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- Valors adquirits representatius de deute d'altres empreses : com ara les obligacions,
bons i pagarés.
- Instruments adquirits de patrimoni d'altres empreses : accions, participacions en
institucions d'inversió col·lectiva i altres instruments de patrimoni.
- Derivats amb valoració favorable per a l'empresa: entre ells, futurs, opcions, permutes
financeres i compravenda de moneda estrangera a termini.
- Altres actius financers: com ara dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al
personal, fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments exigits
sobre instruments de patrimoni propi.
2) Passius financers:
- Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors diversos.
- Deutes amb entitats de crèdit.
- Obligacions i altres valors negociables emesos: com ara bons i pagarés.
- Derivats amb valoració desfavorable per a l'empresa: entre ells, futurs, opcions,
permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini.
- Deutes amb característiques especials.
- Altres passius financers: deutes amb tercers, com ara els préstecs i crèdits financers
rebuts de persones o empreses que no siguin entitats de crèdit inclosos els sorgits en la
compra d'actius no corrents, fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per
tercers sobre participacions.
3) Instruments de patrimoni propi: tots els instruments financers que s'inclouen dins dels
fons propis, tals com les accions ordinàries emeses.
Inversions financeresEls actius financers de les societats incloses en la consolidació es classifiquen en les
següents categories:
a) Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la
prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa, o els que no tenint un
origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments són de
quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu.
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b) Actius financers disponibles per la venda: s'inclouen els valors representatius de
deute i instruments de patrimoni d'altres empreses que no hagin estat classificats com
empreses associades.
Valoració inicial –
Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació
lliurada més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles.
Valoració posterior –
Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat.
Els actius financers disponibles per la venda es valoren al seu valor raonable, registrant
en el patrimoni net el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins que
l'actiu es vengui o pateixi un deteriorament de valor (de caràcter estable o
permanent). A partir d’aquest moment aquests resultats acumulats reconeguts
prèviament en el patrimoni net passen a registrar-se en el compte de pèrdues i guanys
consolidat. En aquest sentit, es considera que existeix deteriorament (caràcter
permanent) si s'ha produït una caiguda de més del 40% del valor de cotització de
l'actiu, durant un període d'un any i mig, sense que s'hagi recuperat el valor.
Almenys al tancament de l'exercici, es realitza un test de deteriorament per als actius
financers que no estan registrats a valor raonable. Es considera que existeix evidència
objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l'actiu financer és inferior al seu
valor en llibres. Quan es produeix, el registre d'aquest deteriorament es registra en el
compte de pèrdues i guanys consolidat.
El Grup dóna de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els
fluxos d'efectiu del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els
riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Efectiu i altres actius líquids equivalentsSota aquest epígraf del balanç de situació consolidat adjunt es registra l'efectiu en
caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d'alta liquiditat que són
ràpidament realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor.
Passius financersSón passius financers aquells dèbits i partides a pagar que tenen les diferents societats
incloses en la consolidació i que s'han originat en la compra de béns i serveis per
operacions de tràfic de l'empresa. També aquells que sense tenir un origen comercial,
no poden ser considerats com a instruments financers derivats.
Els préstecs, obligacions i similars, quan n'hi hagi, s'han de registrar inicialment per
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l'import rebut, net dels costos incorreguts en la transacció. Les despeses financeres,
incloses les primes a pagar en la liquidació o el reemborsament i els costos de
transacció, es comptabilitzarien en el compte de pèrdues i guanys consolidat segons el
criteri de meritament utilitzant el mètode de la taxa d'interès efectiu. L'import meritat
i no liquidat s'afegiria a l'import en llibres de l'instrument en la mesura en què no es
liquidessin en el període en què es produïssin.
Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la
contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles.
Amb posterioritat, els esmentats passius es valoren d'acord amb el seu cost amortitzat
utilitzant el mètode de la taxa d’interès efectiu.
El Grup dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els
han generat.
Instruments financers derivats i comptabilització de coberturesEl Grup no té instruments financers derivats ni contractes de cobertura de risc en la
variació del tipus de canvi ni de tipus d’interès.
Instruments financers compostosEl Grup no té instruments financers compostos com poden ser l’emissió de bons
bescanviables.
g) Cobertures comptables
En les cobertures del valor raonable, els canvis de valor de l'instrument de cobertura i
de la partida coberta atribuïbles al risc cobert, es reconeixen en el compte de pèrdues i
guanys.
La part del guany o la pèrdua de l'instrument de cobertura dels fluxos d'efectiu, es
reconeix transitòriament en el patrimoni net, imputant al compte de pèrdues i guanys
en l'exercici o exercicis en què l'operació coberta prevista afecti el resultat llevat que la
cobertura correspongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d'un
actiu o passiu no financer, en aquest cas els import registrats en el patrimoni net
s'inclouen en el cost de l'actiu o passiu quan és adquirit o assumit (veure Nota 7.b).
Les operacions de cobertura d'inversions netes en negocis a l'estranger en societats
dependents, multigrup i associades, es tracten com a cobertures de valor raonable pel
component de tipus de canvi.
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h) Impost sobre beneficis
La Societat Dominant tributa de forma consolidada amb les societats dependents PEU-I
i Hidroeléctrica del Valira, el que implica la determinació de forma conjunta del
resultat fiscal del Grup i les deduccions i bonificacions en quota, si s’escauen.
La despesa (o ingrés) per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa
(o ingrés) per l'impost corrent i la part corresponent a la despesa (o ingrés) per impost
diferit.
L'impost corrent és la quantitat que cadascuna de les societats del Grup satisfà com a
conseqüència de les liquidacions fiscals de l'impost sobre el benefici relatives a un
exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l'impost, excloses les
retencions i pagaments a compte, així com les pèrdues fiscals compensables d'exercicis
anteriors i aplicades efectivament en aquest, donen lloc a un menor import de l'impost
corrent.
La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la
cancel·lació dels actius i passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferències
temporànies que s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o
recuperables derivats de les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius
i el seu valor fiscal. També les bases imposables negatives pendents de compensació i
els crèdits per deduccions fiscals no aplicades . Aquests imports es registren valorant
la diferència temporània o crèdit que correspongui amb el tipus de gravamen a què
s'espera recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies
imposables. Excepte aquelles derivades del reconeixement inicial de fons de comerç o
d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat
comptable i no és una combinació de negocis.Tampoc les associades a inversions en
empreses dependents, associades i negocis conjunts en les quals la Societat Dominant
pot controlar el moment de la reversió i és probable que no reverteixin en un futur
previsible.
Per la seva banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura
que es consideri probable que les societats puguin disposar de guanys fiscals futurs
contra els quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o
abonaments directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb
contrapartida al patrimoni net.
En cada tancament comptable es reconsideraran els actius per impostos diferits
registrats, efectuant les oportunes correccions als mateixos en la mesura que existeixin
dubtes sobre la seva recuperació futura. Igualment, en cada tancament s'avaluen els
actius per impostos diferits no registrats en balanç consolidat i aquests són objecte de
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reconeixement en la mesura que passi a ser probable la seva recuperació amb
beneficis fiscals futurs.
i) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritament, és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb
independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que
se'n deriva. Aquests ingressos es valoren per l’import raonable de la contraprestació
rebuda, deduïts descomptes i impostos.
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s'han
transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé
venut, no mantenint la gestió corrent sobre l'esmentat bé, ni retenint el control efectiu
sobre el mateix.
Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el
grau de realització de la prestació a la data de balanç, sempre i quan el resultat de la
transacció pugui ser estimat amb fiabilitat.
Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus
d'interès efectiu. En qualsevol cas, els interessos meritats amb posterioritat al moment
de l'adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys
consolidat.
j) Provisions i contingències
Les obligacions existents a la data del balanç de situació consolidat que poguessin
sorgir com a conseqüència de successos passats dels que es puguin derivar perjudicis
patrimonials per al Grup, amb import i moment de cancel·lació indeterminats, es
registrarien en el balanç de situació consolidat com a provisions pel valor actual de
l’import més probable que s’estimés que el Grup hauria de desemborsar per cancel·lar
l’obligació.
La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació no suposa una
minoració de l’import del deute. Sense perjudici del reconeixement en l’actiu del Grup
del corresponent dret de cobrament, sempre que no existeixin dubtes que l’esmentat
reemborsament serà percebut, registrant-se aquest actiu per un import no superior a
l’obligació registrada comptablement.
k) Subvencions
Per a la comptabilització de les subvencions rebudes, el Grup segueix els criteris
següents:
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a) Subvencions de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l'import o
el bé concedit, en funció de si són de caràcter monetari o no, i s'imputen a resultats en
proporció a la dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements
subvencionats. O, si s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa
per deteriorament, amb excepció de les rebudes de socis o propietaris que es registren
directament en els fons propis i no constitueixen cap ingrés.
b) Subvencions de caràcter reintegrable: mentre tenen el caràcter de reintegrables es
comptabilitzen com a passius.
c) Subvencions d'explotació: s’abonen a resultats en el moment en què es
concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futur; en
aquest cas s'imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar despeses
específiques, la imputació es realitzarà a mesura que es meritin les despeses
finançades.
l) Criteris empleats per al registre i valoració de les despeses de personal
Per al cas de les retribucions per prestació definida, les contribucions a realitzar
donarien lloc a un passiu per retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament
de l'exercici, figurin contribucions meritades no satisfetes.
L'import que es reconeixeria com a provisió per retribucions al personal a llarg termini
és la diferència entre el valor actual de les retribucions compromeses i el valor
raonable dels eventuals actius afectes als compromisos amb què es liquidaran les
obligacions.
Excepte en el cas de causa justificada, les societats estan obligades a indemnitzar els
seus empleats quan cessen en els seus serveis.
Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal del treball i
donat que no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen
voluntàriament del serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es
carreguen a despeses en el moment en què es pren la decisió d'efectuar
l'acomiadament.
En els comptes anuals consolidats adjunts no s'ha registrat cap provisió per a
indemnitzacions a empleats, ja que no estan previstes situacions d'aquesta naturalesa.
ll) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de forma
duradora en l'activitat del Grup, la finalitat principal dels quals és la minimització de
l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent la reducció
o eliminació de la contaminació futura.
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m) Combinacions de negocis
En la data d'adquisició, els actius identificables adquirits i els passius assumits es
registrarien, amb caràcter general, pel seu valor raonable sempre que aquest valor
raonable pugui ser mesurat amb suficient fiabilitat.
Durant l'exercici 2018, el Grup no ha tingut combinacions de negocis.
n) Negocis conjunts
Durant l'exercici 2018, el Grup no té negocis conjunts.
o) Actius no corrents mantinguts per a la venda
El Grup no té comptabilitzats elements classificats com "Actius no corrents
mantinguts per a la venda” al tancament de l'exercici.
p) Operacions interrompudes
Durant l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018, el Grup no ha tingut
operacions interrompudes.
5. – Immobilitzat intangible
El moviment en aquest epígraf del balanç de situació consolidat en els exercicis 2018 i
2017 ha estat el següent:
Exercici 2018
Cost

Saldo inicial

Concessions
Aplicacions informàtiques
Total cost

Amortització acumulada
Concessions
Aplicacions informàtiques
Total amortització acumulada

Addicions

40.494
620.108
660.602

Disminucions

118.189
118.189

Saldo inicial
(15.608)
(419.796)
(435.404)

Saldo final

(89.650)
(89.650)

Dotacions
(1.012)
(67.965)
(68.977)

40.494
648.647
689.141

Saldo final
(16.620)
(487.761)
(504.381)
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Valor net comptable total
immobilitzat intangible

Saldo inicial

Concessions
Aplicacions informàtiques
Total valor net comptable

Saldo final

24.886
200.312
225.198

23.874
160.886
184.760

Exercici 2017

Cost

Saldo inicial

Concessions
Aplicacions informàtiques
Total cost

Addicions

40.494
582.925
623.419

Amortització acumulada
Concessions
Aplicacions informàtiques
Total amortització acumulada

Valor net comptable total
immobilitzat intangible
Concessions
Aplicacions informàtiques
Total valor net comptable

Disminucions

-

(12.284)
(12.284)

49.467
49.467

Saldo inicial

Dotacions

(14.596)
(352.361)
(366.957)

25.898
230.564
256.462

40.494
620.108
660.602

Saldo final

(1.012)
(67.435)
(68.447)

Saldo inicial

Saldo final

(15.608)
(419.796)
(435.404)

Saldo final
24.886
200.312
225.198

A 31 de desembre de 2018, el Grup té aplicacions informàtiques totalment amortitzades i
que encara es troben en ús per un valor comptable brut de 305.150 euros; al tancament
de l’exercici 2017, el Grup tenia aplicacions informàtiques totalment amortitzades per
valor de 279.350 euros.
6. – Immobilitzat material
El moviment en aquest epígraf del balanç de situació consolidat en els exercicis 2018 i
2017 ha estat el següent:
Exercici 2018
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Cost

Saldo inicial

Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions
Mobiliari
Utillatge
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Immobilitzat material en curs
Total cost

Amortització acumulada
Construccions
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions
Mobiliari
Utillatge
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Total amortització acumulada

Addicions

2.368.669
51.972.680
905.134
83.179
35.291
104.972
492.441
341.454
162.128
56.465.948

Saldo inicial
(301.990)
(34.535.259)
(205.633)
(56.786)
(4.849)
(88.964)
(402.359)
(26.553)
(35.622.393)

Deterioraments

Traspassos

50.424
421.729
36.763
2.689
52.488
7.278
67.353
42.843
315.010
996.577

(286)
(63.656)
(63.942)

300.433
(52.546)
(247.887)
-

Dotacions

Disminucions

Saldo final

-

(31.202)
(1.804.966)
(70.359)
(7.196)
(8.047)
(9.574)
(25.662)
(2.567)
(1.959.573)

Saldo inicial

Instal·lacions tècniques
Total deterioraments

Valor net comptable total immobilitzat material
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions
Mobiliari
Utillatge
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
D'altre immobilitzat material
Immobilitzat material en curs
Total valor net comptable

Sortides,
baixes o
reduccions

978
63.656
64.634

Saldo final
2.419.093
52.694.842
941.897
85.868
87.493
112.250
496.138
331.751
229.251
57.398.583

(333.192)
(36.340.225)
(275.992)
(63.982)
(11.918)
(98.538)
(364.365)
(29.120)
(37.517.332)

Saldo final

(39.020)
(39.020)

(39.020)
(39.020)

Saldo inicial
2.066.679
17.398.401
699.501
26.393
30.442
16.008
90.082
314.901
162.128
20.804.535

Saldo final
2.085.901
16.315.597
665.905
21.886
75.575
13.712
131.773
302.631
229.251
19.842.231
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Exercici 2017

Cost
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions
Mobiliari
Utillatge
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
D'altre immobilitzat material
Immobilitzat material en curs
Total cost

Amortització acumulada
Construccions
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions
Mobiliari
Utillatge
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
D'altre immobilitzat material
Total amortització acumulada

Saldo inicial

Sortides,
baixes o
reduccions

Addicions

Traspassos

2.353.864
51.182.464
1.028.400
246.308
21.182
513.939
440.802
348.987
149.107
56.285.053

14.855
481.503
277.700
14.109
5.187
51.639
11.742
396.034
1.252.769

(50)
(1.786)
(400.966)
(163.129)
(414.154)
(91.789)
(1.071.874)

310.499
72.514
(383.013)
-

Saldo inicial

Dotacions

Disminucions

Saldo final

(271.131)
(32.773.789)
(403.966)
(213.781)
(1.324)
(490.674)
(380.447)
(38.882)
(34.573.994)

Deterioraments
Instal·lacions tècniques
Total deterioraments

(30.859)
(1.761.470)
(65.755)
(6.134)
(3.525)
(12.444)
(21.912)
(3.584)
(1.905.683)

Saldo inicial
(88.493)
(88.493)

Valor net comptable total immobilitzat material
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions
Mobiliari
Utillatge
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
D'altre immobilitzat material
Immobilitzat material en curs
Total valor net comptable

264.088
163.129
414.154
15.913
857.284

Cancel·lacions
49.473
49.473

Saldo inicial
2.082.733
18.320.182
624.434
32.527
19.858
23.265
60.355
310.105
149.107
21.622.566

Saldo final
2.368.669
51.972.680
905.134
83.179
35.291
104.972
492.441
341.454
162.128
56.465.948

(301.990)
(34.535.259)
(205.633)
(56.786)
(4.849)
(88.964)
(402.359)
(26.553)
(35.622.393)

Saldo final
(39.020)
(39.020)

Saldo final
2.066.679
17.398.401
699.501
26.393
30.442
16.008
90.082
314.901
162.128
20.804.535
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El valor net comptable per separat de la construcció i del terreny dels immobles que té
el Grup al tancament dels exercicis 2018 i 2017 és el següent:
Immobles
Terrenys
Construccions
Total

Valor net comptable
31.12.2018
31.12.2017
864.637
1.221.264
2.085.901

833.217
1.233.462
2.066.679

Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, el Grup tenia elements d'immobilitzat material
totalment amortitzats que seguien en ús, conforme al detall següent:
Descripció
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions i mobiliari
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
D'altre immobilitzat material
Total

Valor comptable (brut)
31.12.2018
31.12.2017
7.813.703
1.384.496
63.276
325.674
53.909
9.641.058

7.207.349
1.375.486
63.132
403.862
35.956
9.085.785

Revalorització Reial Decret Llei 7/1996
En l’exercici 1997, tres societats del Grup van acollir-se a l’actualització de balanços
prevista en el Reial Decret Llei 7/1996. Al tancament de l’exercici 2018, el valor de les
actualitzacions netes acumulades realitzades sota aquest Reial Decret Llei és de 245.039
euros, havent-se amortitzat durant l’any un import de 166.071 euros; per la seva banda,
al tancament de l’exercici 2017, el valor de les actualitzacions netes acumulades era de
411.110 euros, havent-se amortitzat durant l’any un import de 176.446 euros.
Revalorització Llei 16/2012 de 27 de desembre
Totes les societats que conformen el Grup van optar també per acollir-se a l’actualització
de balanços prevista en la Llei 16/2012, de 27 de desembre; l’actualització va afectar a
tots els epígrafs de l’immobilitzat material (excepte l’immobilitzat en curs), revaloritzantse el mateix en un import de 2.224.653 euros. Al tancament de l’exercici 2018, el valor de
les actualitzacions netes acumulades realitzades sota la Llei 16/2012, de 27 de desembre,
és de 1.052.369 euros, havent-se amortitzat durant l’any un import de 146.613 euros; per
la seva banda, al tancament de l’exercici 2017, el valor de les actualitzacions netes
acumulades era de 1.198.982 euros, havent-se amortitzat durant l’any un import de
147.764 euros.
La política del Grup és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles
riscos a què estan subjectes diversos elements del seu immobilitzat material. Al
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tancament dels exercicis 2018 i 2017, no existia cap dèficit de cobertura relacionat
amb aquests riscos.
7. - Actius financers
a) Inversions financeres a llarg termini
El saldo d’aquests actius al tancament dels exercicis 2018 i 2017 és el següent:

Categories
Préstecs i partides a cobrar
Actius financers disponibles per a la venda
- Valorats a valor raonable
Total

Instruments de
patrimoni
Crèdits, derivats i altres
Total
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
-

3.015
3.015

3.015
3.015

364.949

367.191

364.949

367.191

364.949

367.191

3.015
367.964

3.015
370.206

La totalitat del saldo de “Préstecs i partides a cobrar” correspon a dos conceptes:


A 31 de desembre de 2018, un saldo de 12.554 euros correspon a l’import
pendent a llarg termini amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall
de Castellbó en virtut d’un préstec de 285 milers d’euros concedit per la
Societat l’any 2005. Aquest crèdit merita un interès de mercat reduït en 0,5
punts i s’amortitza mitjançant quotes semestrals amb últim venciment el dia 30
de juny de 2020. A 31 de desembre de 2017, l’import pendent per aquest
concepte ascendia a 37.230 euros.
La part del préstec amb venciment en el curt termini es comptabilitza dins
l’epígraf de “Deutors comercials i altres comptes a cobrar – Altres deutors” del
balanç de situació abreujat adjunt i a 31 de desembre de 2018 té un saldo de
24.459 euros, mentre que al tancament de l’exercici 2017 era de 24.095 euros
(veure Nota 8). La totalitat del saldo pendent correspon a capital pendent
d’amortitzar, ja que no existeix cap import en concepte d’interessos meritats i
pendents de liquidar.



A 31 de desembre de 2018, un saldo de 352.395 euros correspon a fiances
constituïdes amb diverses entitats. El moviment hagut durant els exercicis 2018
i 2017 ha estat el següent:
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Exercici 2018
Saldo inicial
Fiances constituïdes
Total

329.988
329.988

Addicions

Disminucions

28.431
28.431

Saldo final

(6.024)
(6.024)

352.395
352.395

Exercici 2017
Saldo inicial
Fiances constituïdes
Total

304.178
304.178

Addicions

Disminucions

38.044
38.044

Saldo final

(12.234)
(12.234)

329.988
329.988

Del saldo d’”Actius financers disponibles per a la venda”, un import de 3.000 euros
correspon a una participació del 3,85% en la companyia Aseme Servicios, A.I.E. que no
ha tingut moviments durant l’exercici.
b) Inversions financeres a curt termini
El saldo d’aquests actius al tancament dels exercicis 2018 i 2017 és el següent:

Categories
Préstecs i partides a cobrar
Derivats de cobertura
Total

Crèdits, derivats i altres
31.12.2018 31.12.2017
348.082
35.088
383.170

350
350

La societat dependent Productora Eléctrica Urgelense -I, S.L. contracta, en la seva
operativa habitual, instruments financers derivats amb l’objectiu de que serveixin
d’instruments de cobertura en les operacions de venda d’energia que realitza ella
mateixa i en les operacions de compra d’energia que es realitzen en favor de la
societat del grup Hidroeléctrica del Valira, S.L.
La informació relativa a les posicions vençudes en favor del Grup durant l’exercici 2018
i el seu impacte a resultats és la següent:
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Imports
Número de contractes liquidats
Valor nocional
Resultat liquidació
Mitjana d'eficàcia

5
234.451
15.052
92%

Aquestes cobertures es consideren altament eficaces, ja que els resultats de les
mateixes han oscil·lat entre el 88% i el 99% respecte del resultat de les partides
cobertes.
D’altra banda, les posicions obertes al 31 de desembre de 2018 són les següents:
Venciment
1T 2019
Número de posicions obertes
Valor nocional
Valor liquidatiu posició 31.12.2018

3
121.012
(47.067)

Venciment
2T 2019
1
118.962
(57.789)

Venciment
3T 2019
1
123.758
(44.513)

Venciment
4T 2019
1
123.814
(83.500)

Total
6
487.547
(232.869)

Tal i com estableix la normativa vigent, la diferència entre el preu fixat al contracte i el
preu de mercat o de liquidació al tancament de l’exercici per aquelles posicions
obertes, es comptabilitza com un benefici o una pèrdua directament a patrimoni net. A
31 de desembre de 2018, el Grup comptabilitza en l’epígraf d”Ajustos per canvis de
valor” del patrimoni net consolidat una pèrdua de 232.869 euros corresponent a la
valoració de la seva posició en els contractes oberts a aquesta data i que vencen al
2019.
En l’epígraf de “Inversions financeres a curt termini” es comptabilitza, a 31 de
desembre de 2018, un import de 346.760 euros corresponent a les garanties
dipositades relacionades amb aquests contractes de cobertura, així com un import de
35.088 euros corresponent al saldo a favor mantingut amb l’intermediari financer al
tancament de l’exercici.
c) Informació sobre la naturalesa i nivell de risc dels actius financers
Informació qualitativa
La gestió dels riscos financers del Grup està centralitzada en la Direcció Financera de la
Societat Dominant. A continuació s'indiquen els principals riscos financers que
impacten al Grup:
a) Risc de crèdit:
Amb caràcter general el Grup manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents
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diversificada en entitats financeres d'elevat nivell creditici. Addicionalment, cal indicar
que el risc de crèdit amb tercers es troba diversificat en un elevat nombre de clients.
b) Risc de liquiditat:
Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que
es deriven de la seva activitat, el Grup disposa de la tresoreria que mostra el seu
balanç.
c) Risc de mercat:
Donada la tresoreria de què disposa el Grup, aquest no té necessitat de finançament
extern per la qual cosa no li afecten riscos derivats de l’evolució de tipus d’interès i
similars.
Informació quantitativa
Per les raons mencionades en punts anteriors, no es desglossa aquesta informació, ja
que no és d’aplicació a la situació del Grup a 31 de desembre de 2018 i 2017.
8. – Deutors comercials i altres comptes a cobrar
El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat al 31 de desembre de 2018 i
2017 és com segueix:
31.12.2018
Clients per vendes i prestacions de serveis:
Clients, altres empreses elèctriques
Facturació pendent de cobrament
Energia subministrada pendent de facturació
Provisió per a insolvències
Deutors diversos
Administracions Públiques, deutores (Nota 12.a)
Total

31.12.2017

2.577.970
283.825
2.089.725
338.946
(134.526)

2.447.365
197.958
2.046.333
294.785
(91.711)

34.638

144.025

607.175
3.219.783

450.913
3.042.303

El moviment de les correccions valoratives per deteriorament de saldos a cobrar per
operacions comercials en l'epígraf de deutors del balanç de situació consolidat adjunt, en
els exercicis 2018 i 2017, ha estat el següent:
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Exercici 2018
Saldo inicial
Provisió deteriorament crèdits comercials

Dotacions

(91.711)

Aplicacions Cancel·lacions

(78.466)

4.151

Saldo final

31.500

(134.526)

Exercici 2017
Saldo inicial
Provisió deteriorament crèdits comercials

Dotacions

(108.202)

Aplicacions Cancel·lacions

(75.663)

8.269

Saldo final

83.885

(91.711)

Les dotacions i aplicacions a la provisió es comptabilitzen dins l’epígraf d’”Altres despeses
d’explotació” del compte de pèrdues i guanys consolidat dels exercicis 2018 i 2017
adjunt.
9. – Patrimoni Net
a) Fons Propis
El detall a 31 de desembre de 2018 i 2017 d’aquest epígraf i dels moviments durant els
exercicis són els següents:
Exercici 2018
Augments

Distribució de
dividends

Traspassos

8.400.000

-

-

-

1.680.001
7.085
90.108
6.859.307
(179.880)
7.872.495
1.881.720
26.610.836

-

Saldo inicial
Capital escripturat
Reserves de la Societat Dominant:
Reserva legal
Diferències per ajustaments del capital a euros
Reserva de Revalorització Llei 16/2012
Reserves voluntàries
Accions i participacions en patrimoni pròpies
Reserves en societats consolidades per integració global
Benefici de l'exercici 2017
Benefici de l'exercici 2018
Total

66.655
2.034.574
2.101.229

(1.680.000)
(1.680.000)

Saldo final
8.400.000

24.936
176.784
(201.720)
-
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1.680.001
7.085
90.108
6.884.243
(113.225)
8.049.279
2.034.574
27.032.065

Exercici 2017
Saldo inicial
Capital escripturat
Reserves de la Societat Dominant:
Reserva legal
Diferències per ajustaments del capital a euros
Reserva de Revalorització Llei 16/2012
Reserves voluntàries
Accions i participacions en patrimoni pròpies
Reserves en societats consolidades per integració global
Benefici de l'exercici 2016
Benefici de l'exercici 2017
Total

8.400.000
1.680.001
7.085
90.108
6.810.446
(179.880)
7.739.371
1.861.985
26.409.116

Augments

Distribució de
dividends

Traspassos

-

-

-

1.881.720
1.881.720

(1.680.000)
(1.680.000)

Saldo final
8.400.000

48.861
133.124
(181.985)
-

Capital escripturat
Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, el capital social de la Societat Dominant
ascendeix a 8.400 milers d’euros, representat per 28.000.000 d’accions nominatives de
0,30 euros de valor nominal cadascuna, totes elles de la mateixa classe, totalment
subscrites i desemborsades.
Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, cap persona jurídica posseïa una participació
igual o superior al 10% del capital social de la Societat Dominant.
Les accions de la Societat Dominant i les participacions de les societats dependents
integrades en el consolidat no cotitzen en el mercat borsari.
Reserva legal
D'acord amb l’article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, s'ha de destinar
una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi,
almenys, el 20% del capital social. La reserva legal es podrà utilitzar per augmentar el
capital en la part del seu saldo que excedeixi del 10% del capital ja augmentat. Excepte
per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social,
aquesta reserva només es podrà destinar a la compensació de pèrdues sempre que no hi
hagi altres reserves disponibles suficients per aquest fi.
Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, la reserva legal de la Societat Dominant es
trobava completament constituïda.
Distribució de dividends
Els dividends distribuïts per la Societat Dominant en els darrers 5 exercicis han estat els
següents:
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1.680.001
7.085
90.108
6.859.307
(179.880)
7.872.495
1.881.720
26.610.836

Exercici
2018
2017
2016
2015
2014
Total

Import dividends
distribuïts
1.680.000
1.680.000
1.680.000
1.400.000
1.680.000
8.120.000

Accions pròpies
En l’exercici 2018, la Societat Dominant ha realitzat una operació de venda d’accions
pròpies. Al tancament de l’exercici, la Societat Dominant és titular de 97.761 accions
pròpies d’un valor nominal de 29.328 euros, que representen un 0,35% del capital social.
Reserves en societats consolidades per integració global
El detall per societats d’aquestes reserves és com segueix:
Exercici 2018
Productora
Eléctrica
Urgelense - I, S.L.
Reserva de revalorització Reial Decret Llei 7/1996
Reserva legal
Reserves voluntàries
Reserva de Revalorització Llei 16/2012
Dividends
Integració diferències de consolidació
Total

2.815.225
120.202
22.064
918.420
964.381
1.168.468
6.008.760

Hidroeléctrica del Peusa Distribució,
Valira, S.L.
S.L.
276.926
(117.769)
152.392
252.484
564.033

26.560
952.500
497.426
1.476.486

Exercici 2017
Productora
Eléctrica
Urgelense - I, S.L.
Reserva de revalorització Reial Decret Llei 7/1996
Reserva legal
Reserves voluntàries
Reserva de Revalorització Llei 16/2012
Dividends
Integració diferències de consolidació
Total

2.815.225
120.202
22.064
918.420
433.586
1.116.382
5.425.879

Hidroeléctrica del Peusa Distribució,
Valira, S.L.
S.L.
276.926
(117.769)
152.392
652.396
963.945

26.560
952.500
503.611
1.482.671
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Reserva de revalorització Reial Decret Llei 7/1996
La “Reserva de revalorització Reial Decret Llei 7/1996” de la societat dependent
Productora Eléctrica Urgelense – I, S.L. es va originar com a conseqüència de les
actualitzacions de l’immobilitzat material. D’acord amb l’establert en aquest Reial
Decret Llei, en haver transcorregut el termini de tres anys comptats des de la data de
tancament del balanç actualitzat sense que la Inspecció Tributària hagi sol·licitat la
seva comprovació, s’entén que aquesta actualització és acceptada per la citada
Inspecció Tributària i es pot aplicar a les següents finalitats:
a) Eliminar els resultats comptables negatius.
b) Ampliar el capital social.
c) Reserves de lliure disposició, una vegada hagin transcorregut deu anys a partir de la
data del balanç en què es van efectuar les operacions d’actualització.
En tot cas el saldo d’aquesta reserva no podrà ésser distribuït, directa o indirectament,
a menys que la plusvàlua hagi estat realitzada o transcorreguts deu anys.
Reserva de revalorització Llei 16/2012 de 27 de desembre
Les diferents societats que formen el Grup van optar per acollir-se a l’actualització de
balanços prevista en la Llei 16/2012, de 27 de desembre; com a conseqüència,
l’immobilitzat material del Grup es va revaloritzar en un import total de 2.224.653 euros,
així com es va comptabilitzar una reserva de revalorització pel 95% de l’import
revaloritzat, és a dir, per 1.042.608 euros en la Societat Dominant i per 1.070.812 euros
en les societats dependents (veure Nota 6).
El saldo d’aquesta reserva de revalorització té el caràcter d’indisponible fins que sigui
comprovat i acceptat per part de l’Administració Tributària.
b) Subvencions
La informació sobre les subvencions rebudes pel Grup, les quals formen part del
patrimoni net, així com dels resultats imputats al compte de pèrdues i guanys
consolidat procedents de les mateixes, és la següent:
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Exercici 2018

Subvenció
Plan Mejora Calidad 2007
Plan Mejora Calidad 2007
Plan Mejora Calidad 2006
Plan Mejora Calidad 2010
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 94
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 95
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 98
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 98 (2)
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2000
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2001
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2003
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2005
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2005 (2)
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2006
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2007
Plan Mejora Calidad 2009
Plan Mejora Calidad 2008
Cessió línia electrificació Cal Rogé
Cessió línia electrificació Els Egols
Xarxa Electrificació Ajuntament Arsèguel
Xarxa Electrificació CT La Salle
Xarxa Electrificació La Trobada de Montferrer
Xarxa Electrificació Horta Valira CT7
Xarxa Electrificació Horta Valira
Xarxa Electrificació Ajuntament Cava
Xarxa Electrificació CT Rotonda
Xarxa Electrificació Adrall-Ribera
Xarxa Electrificació CT Tunel del Bordà
Cessió peri-3 valls d'Andorra
Cesió instal.lacions CS Mercadona
Cesió instal.lacions Castellnou de Carcolze
Modernització edificis
Modernització maquinaria
Total

Organisme
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Energía
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Energía
Ajuntament de Montferrer i Castellbó
Junta de Compensació Unitat d'Actuació n.4 de Bellestar
Ajuntament Arsèguel
CT La Salle
Institut Català del Sòl
Institut Català del Sòl
Institut Català del Sòl
Ajuntament Cava
Unitat de Carreteres de l'Estat
Promotora Sra. Clara Campi Fornés
Unitat de Carreteres de l'Estat
Promotors Sra Concepció Gali, Sra MªCarmen Solé i Fonavi, S.L.

Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial
Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

Traspàs de
l'impost
Traspassos a diferit (Nota
Saldo inicial
resultats
12)
26.576
29.066
45.568
24.974
4.334
6.203
6.526
2.279
11.321
10.400
14.133
9.693
18.464
18.711
22.426
23.530
15.032
107.430
69.127
25.360
12.230
22.371
71.633
94.845
37.348
15.120
3.188
57.394
91.058
5.190
2.175
4.291
2.624
910.620

(2.764)
(2.693)
(3.667)
(1.870)
(1.655)
(2.012)
(1.260)
(440)
(1.923)
(1.622)
(1.720)
(1.080)
(1.920)
(1.620)
(1.961)
(1.834)
(623)
(8.184)
(5.781)
(2.012)
(966)
(1.719)
(5.117)
(6.775)
(2.624)
(1.033)
(215)
(3.814)
(5.684)
(301)
(89)
(327)
(694)
(75.999)

829
808
1.100
561
497
604
378
132
577
487
516
324
576
486
588
550
175
2.449
1.734
604
290
516
1.535
2.033
787
310
65
1.144
1.592
75
23
98
207
22.650
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Saldo final
24.641
27.181
43.001
23.665
3.176
4.795
5.644
1.971
9.975
9.265
12.929
8.937
17.120
17.577
21.053
22.246
14.584
101.695
65.080
23.952
11.554
21.168
68.051
90.103
35.511
14.397
3.038
54.724
86.966
4.964
2.109
4.062
2.137
857.271

Exercici 2017

Subvenció
Plan Mejora Calidad 2007
Plan Mejora Calidad 2007
Plan Mejora Calidad 2006
Plan Mejora Calidad 2010
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 94
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 95
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 98
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 98 (2)
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2000
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2001
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2003
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2005
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2005 (2)
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2006
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya - 2007
Plan Mejora Calidad 2009
Plan Mejora Calidad 2008
Cessió línia electrificació Cal Rogé
Cessió línia electrificació Els Egols
Xarxa Electrificació Ajuntament Arsèguel
Xarxa Electrificació CT La Salle
Xarxa Electrificació La Trobada de Montferrer
Xarxa Electrificació Horta Valira CT7
Xarxa Electrificació Horta Valira
Xarxa Electrificació Ajuntament Cava
Xarxa Electrificació CT Rotonda
Xarxa Electrificació Adrall-Ribera
Xarxa Electrificació CT Tunel del Bordà
Cessió peri-3 valls d'Andorra
Cesió instal.lacions CS Mercadona
Cesió instal.lacions Castellnou de Carcolze
Modernització edificis
Modernització maquinaria
Total

Organisme
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Energía
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Energía
Ajuntament de Montferrer i Castellbó
Junta de Compensació Unitat d'Actuació
n.4 de Bellestar
Ajuntament Arsèguel
CT La Salle
Institut Català del Sòl
Institut Català del Sòl
Institut Català del Sòl
Ajuntament Cava
Unitat de Carreteres de l'Estat
Promotora Sra. Clara Campi Fornés
Unitat de Carreteres de l'Estat
Promotors Sra Concepció Gali, Sra
MªCarmen Solé i Fonavi, S.L.

Centre d'Innovació i Desenvolupament
Empresarial
Centre d'Innovació i Desenvolupament
Empresarial

Saldo inicial
28.511
30.951
48.135
26.283
5.492

Augments

Traspàs de
Traspàs de
l'impost
l'impost
diferit (Nota Traspassos a diferit (Nota
12)
resultats
12)

Saldo final

-

-

(2.764)
(2.693)
(3.667)
(1.870)

829
808
1.100
561

26.576
29.066
45.568
24.974

-

-

(1.655)

497

4.334

-

-

(2.012)

604

6.203

-

-

(1.260)

378

6.526

-

-

(440)

132

2.279

-

-

(1.923)

577

11.321

-

-

(1.622)

487

10.400

-

-

(1.720)

516

14.133

-

-

(1.080)

324

9.693

-

-

(1.920)

576

18.464

-

-

(1.620)

486

18.711

-

-

(1.961)
(1.834)
(935)
(8.984)

588
550
262
2.695

22.426
23.530
15.032
107.430

-

-

(5.781)
(2.012)
(966)
(1.719)
(5.117)
(6.775)
(2.624)
(1.033)
(215)
(3.814)

1.734
604
290
516
1.535
2.033
787
310
65
1.144

69.127
25.360
12.230
22.371
71.633
94.845
37.348
15.120
3.188
57.394

95.150
5.416
-

-

-

(5.684)
(301)
(83)

1.592
75
23

91.058
5.190
2.175

4.520

-

(327)

98

4.291

3.109
962.505

-

(693)
(77.104)

208
22.984

2.624
910.620

7.611
7.408
2.587
12.667
11.535
15.337
10.449
19.808
19.845
23.799
24.814
15.705
113.719
73.174
26.768
12.906
23.574
75.215
99.587
39.185
15.843
3.338
60.064

3.104

(869)
-

3.104

(869)

L’import total de les subvencions de capital transferides a resultats durant l’exercici 2018
ha estat de 75.999 euros i durant l’exercici 2017 de 77.104 euros, que el Grup
comptabilitza en el corresponent epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat.
Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, les societats pertanyents al Grup havien
complert amb tots els requisits necessaris per a la percepció de les subvencions
detallades anteriorment.
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10. – Passius financers
a) Deutes a llarg termini
El saldo de l'epígraf "Deutes a llarg termini", al tancament dels exercicis 2018 i 2017, és
el següent:
Classes

Altres
31.12.2018 31.12.2017

Categories
Dèbits i partides a pagar
Total

481.504
481.504

448.048
448.048

La totalitat del saldo correspon als imports dipositats pels clients en garantia del
pagament del subministrament elèctric. El moviment durant els exercicis 2018 i 2017
ha estat el següent:
Exercici 2018
Saldo inicial
Fiances rebudes
Total

448.048
448.048

Addicions
57.901
57.901

Baixes
(24.445)
(24.445)

Saldo final
481.504
481.504

Exercici 2017
Saldo inicial
Fiances rebudes
Total

405.187
405.187

Addicions
104.008
104.008

Baixes
(61.147)
(61.147)

Saldo final
448.048
448.048

b) Deutes a curt termini
La totalitat de l’import a 31 de desembre de 2018 i 2017 correspon a dividends actius
que diversos accionistes de la Societat Dominant tenen pendents de cobrament.
11. – Provisions a curt termini
En aquest epígraf del balanç de situació consolidat, al tancament dels exercicis 2018 i
2017, s’inclou una provisió de caràcter retributiu de l’activitat de distribució i de
generació que cobreix els riscs derivats de la variabilitat legislativa. La dotació de 100.000
euros a la provisió, que hi ha hagut durant l’exercici, s’ha comptabilitzat en l’epígraf
d’”Altres despeses d’explotació”.
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12. – Administracions Públiques i situació fiscal
a) Saldos amb les Administracions Públiques
La composició dels saldos corrents amb les Administracions Públiques a 31 de
desembre de 2018 i 2017 és la següent:
Exercici 2018
Saldos deutors
Curt termini
Llarg termini
(Nota 8)
Actius per impost diferit
Passiu per impost diferit
H.P. creditora per impost sobre electricitat
H.P. deutora / creditora per IVA
CNMC deutora liquidacions
H.P. creditora per IRPF
H.P. creditora per Impost de Societats Consolidat (Nota 11.b)
Pagaments a compte impost sobre producció
Impost sobre producció i cànon
CNE creditora per liquidacions
Organismes de la Seguretat Social creditors
Altres conceptes
Total

310.332
310.332

30.394
385.914
150.679
40.188
607.175

Saldos creditors
Llarg termini

Curt termini

844.386
-

57.830
182.047
42.362
41.290
210.586
8.811
30.659
226.150
799.735

844.386

Exercici 2017
Saldos deutors
Curt termini
Llarg termini
(Nota 8)
Actius per impost diferit
Passiu per impost diferit
H.P. creditora per impost sobre electricitat
H.P. deutora / creditora per IVA
CNMC deutora liquidacions
H.P. creditora per IRPF
H.P. creditora per Impost de Societats Consolidat (Nota 11.b)
Pagaments a compte impost sobre producció
CNE creditora per liquidacions
Organismes de la Seguretat Social creditors
Altres conceptes
Total

311.408
311.408

332.671
118.242
450.913

Saldos creditors
Llarg termini

Curt termini

953.477
953.477

55.122
110.576
270.090
54.290
10.513
29.632
213.870
744.093

El moviment dels impostos diferits de l’exercici es correspon amb el següent detall:
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Exercici 2018
Actius
Saldo a 31 de desembre de 2017
Limitació deduïbilitat amortitzacions Llei 16/2012
Provisió cabal ecològic
Amortització Reial Decret Llei 3/1993
Amortització Reial Decret Llei 2/1985
Llibertat d'amortització per manteniment d'ocupació
Diferiment reinversió
Arrendament financer
Efecte impositiu subvencions traspassades a resultats (Nota 9.b)
Saldo a 31 de desembre de 2018

311.408
(26.076)
25.000
310.332

Passius
953.477
1.333
(6.936)
(40.663)
(14.649)
(2.246)
(23.280)
(22.650)
844.386

Exercici 2017
Actius
Saldo a 31 de desembre de 2016
Limitació deduïbilitat amortitzacions Llei 16/2012
Impost anticipat provisió
Amortització Reial Decret Llei 3/1993
Llibertat d'amortització per manteniment d'ocupació
Diferiment reinversió
Arrendament financer
Efecte impositiu subvencions concedides 2017 (Nota 9.b)
Efecte impositiu subvencions traspassades a resultats (Nota 9.b)
Saldo a 31 de desembre de 2017

303.732
(26.074)
33.750
311.408

Passius
1.059.460
1.333
(7.661)
(55.312)
(2.246)
(19.982)
869
(22.984)
953.477

b) Conciliació del resultat comptable i la base imposable fiscal
Des de l’exercici 1998 el Grup es troba subjecte a l’impost de societats sota el règim de
tributació consolidada segons el Reial Decret Llei 1414/1997 de 17 de juny. Les
societats que constitueixen el grup a efectes fiscals són: Productora Elèctrica
Urgellenca, S.A. (com a capçalera del grup), Productora Eléctrica Urgelense – I, S.L.,
Hidroeléctrica del Valira, S.L. i Peusa Distribució, S.L.
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre
societats en els exercicis 2018 i 2017 és la següent:
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2018
Resultat comptable de l'exercici abans d'impostos

2017

2.675.262

2.477.086

92
41.059
-

2.900
37.160
(98)

Diferències temporànies:
Llibertat d'amortització Reial Decret Llei 2/1985
Amortització Reial Decret Llei 3/1993
Amortització d'actius revaloritzats
Diferiment reinversió
Arrendament financer
Llibertat d'amortització per manteniment d'ocupació
Limitació deduïbilitat amortitzacions Llei 16/2012
Amortització actius revaloritzats (risc regulatori)

162.654
27.744
(52.085)
8.985
93.118
58.591
(109.631)
100.000

30.652
(52.085)
8.985
79.927
221.244
(109.631)
135.000

Base imposable (resultat fiscal)

3.005.789

2.831.140

Quota de l'impost de societats (25%)
Deduccions
Retencions i pagaments a compte realitzats durant l'exercici
Hisenda Pública creditora per Impost de Societats Consolidat (Nota 12.a)

751.447
(25.394)
(684.763)
41.290

707.785
(27.286)
(626.209)
54.290

Diferències permanents:
Multes i sancions
Donacions
Correcció impostos diferits positius i negatius

La conciliació amb la despesa per l’impost de societats és la següent:
2017
Resultat comptable de l'exercici abans d'impostos
Ajustos de consolidació
Diferències permanents
Base imposable previa
Cuota íntegra
Deduccions
Altres
Despesa per impost de societats corrent
Despesa per impost de societats

2016

2.675.262
(52.085)
41.151
2.664.328

2.477.086
(52.085)
39.962
2.464.963

666.082
(25.394)
640.688

616.240
(27.286)
6.412
595.366

640.688

595.366

L’import pendent de pagament en concepte d’impost de societats es distribueix entre les
companyies incloses en la consolidació de la següent manera:
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31.12.2018
Productora Elèctrica Urgellenca, S.A.
Productora Eléctrica Urgelense-I, S.L.
Hidroeléctrica del Valira, S.L.
Peusa Distribució, S.L.
Total

(545.648)
335.957
8.779
242.202
41.290

31.12.2017
(449.665)
149.127
91.815
263.013
54.290

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament
liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al
tancament de l’exercici 2018, el Grup té oberts a inspecció els últims quatre exercicis de
tots els impostos que li són d’aplicació. Els membres del Consell d’Administració de la
Societat Dominant consideren que s'han practicat adequadament les liquidacions dels
esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgissin discrepàncies en la
interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els
eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera
significativa els comptes anuals consolidats adjunts.
13. – Ingressos i despeses
a) Import net de la xifra de negocis
La distribució de l’import net de la xifra de negocis per societat i tipologia és com
segueix:
Exercici 2018
Peusa
Vendes a clients finals
Vendes a altres entitats
Ingressos per prestació de peatges
Ingressos per prestació de serveis
Quotes i liquidacions CNE
Ingressos Societat Dominant per dividends
Total import net xifra de negocis
Eliminacions operacions intragrup
Total

Peu I

Valira

Distribució

Total

1.709.281
1.548.797
3.258.078

2.835.236
2.835.236

6.385.350
6.145.131
12.530.481

5.509.733
(1.576.217)
3.933.516

6.385.350
2.835.236
11.654.864
1.709.281
(1.576.217)
1.548.797
22.557.311

(3.143.642)
114.436

2.835.236

(113.825)
12.416.656

(5.217.883)
(1.284.367)

(8.475.350)
14.081.961
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Exercici 2017
Peusa
Vendes a clients finals
Vendes a altres entitats
Ingressos per prestació de peatges
Ingressos per prestació de serveis
Quotes i liquidacions CNE
Ingressos Societat Dominant per dividends
Total import net xifra de negocis
Eliminacions operacions intragrup
Total

Peu I

Valira

Distribució

Total

1.736.023
1.147.819
2.883.842

2.058.757
2.058.757

5.243.973
5.455.520
10.699.493

5.667.322
(1.573.723)
4.093.599

5.243.973
2.058.757
11.122.842
1.736.023
(1.573.723)
1.147.819
19.735.691

(2.723.755)
160.087

2.058.757

(98.279)
10.601.214

(5.438.922)
(1.345.323)

(8.260.956)
11.474.735

b) Aprovisionaments
Com a conseqüència del canvi normatiu descrit en la Nota 1, a partir de l’1 de juliol de
2009, PEUSA va deixar d’adquirir energia elèctrica per a la venda a clients. Des
d’aquella data, l’energia als clients finals només la subministra Hidroeléctrica del
Valira, S.L.; aquesta societat dependent compra la totalitat de l’energia a La Unión
Electroindustrial, S.L.
c) Càrregues socials
El saldo del compte "Càrregues socials" dels exercicis 2018 i 2017 presenta la següent
composició:
2018
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Altres despeses socials
Total

319.052
269.852
588.904

2017
305.589
240.602
546.191

d) Resultats per societats
L’aportació de cada societat inclosa en el perímetre de consolidació als resultats del
Grup, en els exercicis 2018 i 2017, tenint en compte que s’han d’eliminar les
operacions realitzades dins del propi Grup, ha estat la següent:
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2018
Productora Elèctrica Urgellenca, S.A.
Productora Eléctrica Urgelense-I, S.L.
Hidroeléctrica del Valira, S.L.
Peusa Distribució, S.L.
Total

(1.096.518)
1.257.409
5.274.256
(3.400.573)
2.034.574

2017
(1.010.375)
739.905
5.665.677
(3.513.487)
1.881.720

14. – Informació referent a medi ambient
Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, el Grup no disposa, dins del seu immobilitzat
material, d’elements significatius destinats a la minimització de l'impacte mediambiental i
a la protecció i millora del medi ambient.
Pel que fa a possibles contingències que en referència al medi ambient es poguessin
produir, els membres del Consell d’Administració de la Societat Dominant consideren que
la probabilitat que succeeixin està minimitzada per l’alt control del medi ambient
existent.
15. – Altra informació
a) Personal
La plantilla mitjana del Grup dels exercicis 2018 i 2017, desglossada per categories
professionals i sexes, és la següent:
Plantilla mitjana
2018

2017

Categoria

Homes

Dones

Homes

Dones

Director General
Directora d'administració i finances
Directora departament TIC
Director comercial
Cap d'administració
Informàtica
Àrea gestió energia i mercat
Administració
Responsable àrea distribució i mesura
Responsable àrea explotació
Responsable àrea generació i noves tecnologies
Cap d'explotació
Encarregat
Personal d'explotació
Total

1,00
1,00
1,00
0,67
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
10,00
21,67

1,00
1,00
1,00
4,00
7,00

1,00
1,00
-

1,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,00
21,00

3,00
1,00
7,00
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b) Honoraris d’auditoria
Inclòs a l’epígraf de “Serveis exteriors” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt
s’inclou un import de 18.270 euros corresponents a honoraris percebuts per l’auditor
Pleta Auditores, S.L.P, que corresponen exclusivament als serveis d’auditoria de comptes
de l’exercici 2018 de les diferents societats del Grup. Els honoraris per aquests serveis
d’auditoria de l’exercici 2017 van ascendir a 18.060 euros.
c) Retribucions als administradors
La remuneració dels membres del Consell d’Administració, que es sotmetrà a l’aprovació
de la Junta General, en concepte de retribució com a Consellers de la Societat Dominant
ha estat de 218.540 euros. Aquest import està pendent de pagament al tancament de
l’exercici i es comptabilitza el corresponent passiu a l’apartat de “Personal “ de l’epígraf
“Creditors comercials i altres comptes a pagar” del balanç de situació consolidat adjunt.
Durant l’any 2017 va ser per import de 185.493 euros
Per la seva banda, l’Administrador Únic de les societats dominants integrades en el
consolidat no han meritat cap import en concepte de retribució per les seves funcions.
d) Interessos dels Administradors
De conformitat amb l’establert en l’article 229 del text refós de la Llei de Societats de
Capital (TRLSC) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol:
a) Els membres del Consell d’Administració de la Societat Dominant que participen en
el capital d’una societat amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat
que constitueix l’objecte social de la Societat Dominant, així com els càrrecs o
funcions que en aquestes exerceixen, són:
Conseller
Sr. Domingo Canut

Societat participada
Promotora del Rec dels Quatre Pobles

Activitat

% Participació

Càrrec

Energia

-

Conseller

b) Les persones vinculades als membres del Consell d’Administració no participen en el
capital d’una societat amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat que
constitueix l’objecte social de la Societat, així com els càrrecs o funcions que en
aquestes exerceixen.
c) Cap membre del Consell d’Administració ha comunicat a la Societat la realització per
compte propi o aliè del mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat que
constitueix l’objecte social de la Societat.
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d) Cap membre del Consell d’Administració ha comunicat a la Societat l’existència de
qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que hagués pogut tenir amb
l’interès de la Societat.
16. – Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors.
Disposició addicional tercera: deure d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
La informació en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions
comercials de la Societat Dominant és la següent:
2018
Periode mitjà de pagament a proveïdors (dies)

51,50

2017
36,30

17. – Fets posteriors
No s’han produït fets significatius entre el 31 de desembre de 2018 i la data de
formulació dels presents comptes anuals consolidats que suposin una modificació de la
informació continguda en la present memòria consolidada, que afectin a la capacitat
d’avaluació del Grup per part dels usuaris dels presents comptes anuals consolidats o
que afectin l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

La Seu d’Urgell, 20 de març de 2019

Sr. Bonaventura Rebés González-Nandín
President

Sr. Lluis Cascante Gomis
Conseller - Secretari

Sr. Carles Martín
Conseller

Sr. Jaume Carrasco
Conseller
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Sr. Jordi Grau
Conseller

Sr. Bonaventura Rebés
Conseller

Sr. Domingo Canut
Conseller

Maria Carmen Sebastià Grau
Consellera

Abic Grup Inversions
i Porjectes, S.L.U.
Conseller representat
pel Sr. Claudio Racionero

Cadí, S.C.C.L.
Conseller representat
pel Sr. Jordi Clotet
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PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA,
S.A.
I SOCIETATS DEPENDENTS

Informe de gestió
al 31 de desembre de 2018
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PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELENCA, S.A. I LES SEVES SOCIETATS DEPENDENTS
INFORME DE GESTIÓ DEL GRUP PEUSA

1.- DADES REFERENTS A LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ DEL GRUP
1.1 Distribució d’energia elèctrica (Peusa Distribució S.L.U.)

Qualitat del subministrament elèctric.

Demanda d’energia a la xarxa de
distribució
L’energia elèctrica que ha circulat per la
xarxa de PEUSA Distribució, amb un
volum total de 71,9 GWh, ha registrat
durant l’exercici del 2018 un augment
del 2,42 %, superior al del conjunt de
l’Espanya Peninsular que va registrar un
augment del 0,4%.
El nombre de subministraments a 31 de
desembre de 2018 era de 12.213, i la
potència contractada global 83 MW.

En la xarxa de PEUSA Distribució,
l’índex Temps d’Interrupció Equivalent
de la Potència Instal·lada (TIEPI) que
mesura la qualitat de servei, valorant la
continuïtat
del
subministrament
elèctric, durant el 2018 va ser igual a
1,79 que equival a 107 minuts. Durant
l’any 2017 el mateix índex va ser igual a
0,87, equivalent a 52 minuts.
L’últim valor del TIEPI publicat
oficialment correspon a l’any 2017. A la
província de Lleida el valor va ser igual
a 1,95, al conjunt de Catalunya igual a
1,02, i a Espanya igual a 1,21.
Personal.
En acabar-se l'any, la plantilla de la
societat estava formada per 14
persones.
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1.2 Producció d’energia elèctrica (Productora Eléctrica Urgelense-I S.L.)

superior a la de l’any precedent, i en
relació amb la producció mitjana
històrica, superior en un 22,16%. Tota
l’energia generada s’ha venut al mercat
elèctric de producció.

Durant l’any 2018, la producció
d’energia elèctrica de les centrals
hidroelèctriques de l’empresa ha assolit
la xifra de 46,3 GWh, un 26,22 %
1.3

Personal
En acabar-se l'any, la plantilla de la
societat estava formada per 2
persones.

Energia comercialitzada per Hidroelèctrica del Valira S.L.

comercialitzada durant aquest període
va ser de 77,43 GWh, un 26% superior
al valor de l’any anterior. Cal destacar
que
el
100%
de
l’energia
comercialitzada és d’origen renovable.
Personal.

Clients i energia.

En acabar-se l'any, la plantilla de la
societat estava formada per 3
persones.

A 31 de desembre de 2018
Hidroelèctrica del Valira tenia 11.768
clients. L’energia

2.- IMPORTS RETRIBUTIUS I DISPOSICIONS AMB EFECTES ECONÒMICS.
2.1 Peatges d’accés a la xarxa
Els peatges d’accés a la xarxa,
constitueixen una part important del
preu final que paguen els consumidors
pel seu consum d’energia. Els recapten
les empreses distribuïdores a través de

les comercialitzadores que operen a la
seva xarxa i els lliuren a la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia
(CNMC)
per
al
finançament del Sistema Elèctric.
Mensualment
les empreses de
distribució liquiden amb la CNMC les
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quantitats que tenen assignades en
concepte de retribució per l’activitat de
distribució. L’Ordre EUT/1282/2017, de
22 de desembre va establir els valors
dels peatges d’accés a la xarxa per al
2018.
2.2 Retribució
distribució

de

l’activitat

de

El mes de juny del 2016 es va aprovar
l’Ordre 980/2016 que va establir la
retribució de les empreses de
distribució per a l’any 2016, en
aplicació del nou model retributiu
establert pel Reial Decret 1048/2013. El
mateix import de la retribució aprovada
pel 2016, igual a 3.933,5 milers d’euro,
s’ha prorrogat durant el 2018, atès que
no s’ha publicat l’Ordre d’actualització
corresponent aquest any.
2.3 Retribució de la generació
Des de la publicació del Reial Decret
413/2014 i l’Ordre IET 1045/2014 , que
van determinar que les instal·lacions de
generació més recents podrien tenir un
règim específic de retribució, a la
central CH-Anserall-III li ha estat
atorgada una retribució anual en
concepte de “retribució específica a la

inversió”, que ve determinada per uns
valors estàndards d’inversió. Aquests
valors es veuran actualitzats en
diferents períodes anuals, mentre sigui
d’aplicació el Reial Decret esmentat.
2.4 Altres disposicions amb efectes
econòmics
L’Ordre ETU/257/2018, de 16 de març,
ha disposat el valor de les aportacions
de les empreses comercialitzadores
durant l’any 2018 al ‘Fondo Nacional de
Eficiencia Energética’, una quantitat
que depèn del volum d’energia
comercialitzada. L’import de l’aportació
obligatòria d’Hidroelèctrica del Valira a
aquest “Fondo” ha estat de 15,9 milers
d’euros durant l’exercici del 2018.
D’altra banda, el RD 897/2017, aprovat
el mes d’octubre del 2017, va establir
que el finançament del Bono Social l’ha
d’assumir
les
empreses
comercialitzadores d’energia elèctrica.
D’aquesta forma, l’obligació que
assumia fins aquest moment PEUSA es
trasllada a Hidroelèctrica del Valira,
que per aquest motiu, durant el 2018
va aportar 83 milers d’euros en
concepte de finançament del Bono
Social.

3.- INFORMACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.
3.1 Inversions
l'exercici.

realitzades

durant

Durant l'any, s'han realitzat inversions
netes en béns d'actiu per un total de
996,4 milers d’euro, conforme el
següent detall per activitats :
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suposat
una
menys
despesa
corresponent a aquest concepte.
Comercialització

3.2 Xifra de negocis.
La xifra de negocis assolida durant l’any
2018 és de 14.082 milers d’euros, un
22.7% superior a la de 2017, un cop
eliminades les operacions entre
companyies del grup;
Xifra de negocis delgrup

2018

2017

vendes a clients finals

6.385

5.243

venda generació a mercat
Ingressos per prestació de peatges

2.835

2.058

11.654

11.122

Ingressos per prestació de serveis

1.709

1.736

Quotes i liquidacions CNMC

-1.576

-1.573

Ingressos societat dominant per dividends

1.549

1.148

Eliminacions operacions intra grup

-8.475

-8.260

14.081

11.474

Total

Producció:
S’han obtingut uns ingressos de 2.835
milers d’euros, superiors en un 37,72%
als de l’any anterior. Cal tenir en
compte que els ingressos 2017 incloïen
la quantitat de 341,7 milers d’euro,
que corresponien a la retribució
específica de la central CH-Anserall-III,
en haver-li estat atorgada amb efectes
des del 14 de juliol de 2013.
L’aplicació de l’impost sobre el valor de
la producció d’energia elèctrica i de la
taxa per l’ús de la llera pública per a la
producció d’energia elèctrica (9,2% en
total) s’eleva a 208.8 milers d’euro. De
forma excepcional, el darrer trimestre
del
2018
va
quedar
suspès
temporalment l’impost del 7% sobre el
valor de la producció, fet que ha

Amb
relació
a
l’activitat
de
comercialització, 6.385 milers d’euro
corresponen a la venda neta d’energia
(sense peatges) a clients del mercat
liberalitzat d’ Hidroelèctrica del Valira.
L’import és superior en un 22% al del
2017. L’import de la compra de
l’energia al mercat elèctric ha estat de
5.449 milers d’euro, import superior en
un 36% al del 2017.
En els imports anteriors no s’han tingut
en compte els ingressos per peatges
d’accés a la xarxa, ja que són part dels
ingressos
del
Sistema
Eléctrico
Nacional. Les empreses distribuïdores
únicament els recapten i els liquiden
mensualment amb la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Compétencia (CNMC).
És destacable la volatilitat
que
presenta el preu majorista de l’energia
elèctrica i que condiciona els volums de
facturació i marges d’explotació tant de
l’activitat de comercialització com la de
generació. Una bona mostra d’aquestes
característiques és que durant l’any
2018 el preu mig de compra de
l’energia al mercat elèctric ha estat el
més elevat dels darrers 10 anys,
circumstància que ha afectat clarament
al resultat de l’exercici.
La
gràfica
següent
representa
l’anomenada evolució del preu mig de
compra de l’energia durant els darrers
10 anys:
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3.4 Acció social.

Distribució
El mes de juny del 2016 es va aprovar
l’Ordre 980/2016 que va establir la
retribució de les empreses de
distribució per a l’any 2016, en
aplicació del nou model retributiu
establert pel Reial Decret 1048/2013. El
mateix import de la retribució aprovada
pel 2016, igual a 3.933,5 milers d’euro,
s’ha prorrogat durant el 2018, atès que
no s’ha publicat l’Ordre d’actualització
corresponent aquest any.
3.3 Resultats econòmics
El flux de caixa (cash-flow) consolidat
que s’ha generat durant l'exercici, ha
estat de 4.063 milers d’euro. El benefici
net de l’exercici suma la xifra de 2.035
milers
d’euro.
S'han
practicat
amortitzacions per valor de 2.028
milers d’euro.

Dins l’àmbit de l’acció social, PEUSA és
sensible a les necessitats dels col·lectius
de persones més desfavorides i amb
menys recursos. Per aquest motiu
col·labora amb entitats comarcals de
tipus benèfic i social, mitjançant
aportacions econòmiques en favor de
les persones més necessitades. En
especial col·labora amb la Fundació
Claror-Alt Urgell, Sedis-AIRAM per a
l’atenció als discapacitats psíquics,
l’ONG la Seu Solidària-Aliments
destinada a les famílies amb dificultats
de manutenció alimentària, i amb
Càritas d’Urgell.
L’aprovació de la “Llei 25/2015, de
mesures
urgents
per
afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica”, ha introduït per
a les empreses comercialitzadores
l’obligació
de
mantenir
el
subministrament elèctric a les persones
o famílies amb risc d’exclusió
residencial,
impossibilitant
la
interrupció del subministrament en el
cas de manca de pagament de la
factura elèctrica.
En el nostre cas podem afirmar que cap
dels clients d’ Hidroelèctrica del Valira
en situació de risc d’exclusió social, se li
ha suspès el subministrament elèctric.
L’aportació econòmica d’Hidroelèctrica
del Valira per fer front a aquesta
obligació ha estat igual a 29 milers
d’euros, una part dels quals igual a 11
53

milers d’euros ha estat compensada i
suportada per l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell.

La quantitat total destinada a Acció
Social durant l’any 2018 ha sigut de 132
milers d’euro.

4.- EVOLUCIÓ PREVISIBLE DEL GRUP.
4.1 Distribució
El nou sistema per a la determinació de
la retribució de les empreses
distribuïdores, introduït pel R.D.
1048/2013, i aplicat per primera
vegada durant el 2016, ha suposat un
canvi del model de valoració dels
actius i les despeses de les empreses
per obtenir la seva retribució anual.
Caldrà veure l’aplicació d’aquest
mètode en els propers anys per poder
preveure l’evolució de la societat, atès
que
aquesta
està
totalment
condicionada a l’aplicació de l’esmentat
model.
4.2 Comercialització
L’activitat de comercialització d’energia
elèctrica no està subjecta a una
regulació específica, per la qual cosa els
resultats d’ Hidroelèctrica del Valira
dependran fonamentalment de les
circumstàncies canviants del mercat.
L’activitat econòmica dels clients
comercials i industrials és un altre
factor a tenir en compte, juntament
amb la climatologia, que té també una
influència notable sobre el consum
elèctric, sobretot del domèstic. En
aquest sentit, cal destacar l’increment
notable del preu mig de compra de
l’energia durant el 2018.
És difícil preveure l’escenari de preus
de l’energia amb un any d’antelació,
per tant, el nivell dels preus de compra
de l’energia que s’obtingui en el mercat
elèctric durant el 2019
podrà
condicionar el resultat de l’exercici en
comparació amb els darrers anys.

En aquest exercici hem iniciat
importants accions per millorar les
condicions de compra de l’energia en el
mercat elèctric, amb l’objectiu de
definir nous productes i estratègies,
destinades a consolidar, fidelitzar,
ampliar i diversificar la nostra cartera
de clients.
D’altra banda durant el tercer trimestre
del 2018, vam iniciar una campanya de
promoció d’instal·lacions de generació
fotovoltaica per a l’autoconsum
elèctric, destinada a particulars i
empreses. Considerem que aquesta
nova modalitat de consum facilitarà la
introducció de les energies renovables
en el sistema elèctric, i serà un dels
impulsors de la transició energètica cap
un model més sostenible.
Amb la finalitat de fidelitzar i
augmentar el nombre des clients,
durant el segon semestre del 2019
iniciarem l’activitat de comercialització
de gas natural. D’aquesta forma
ampliem la nostra cartera de serveis
energètics, podent oferir solucions
complertes als nostres clients.
4.3 Producció
Finalment, amb relació a l’activitat de
generació, l’eliminació de les primes i
incentius a la producció d’energia
d’origen renovable fa que els ingressos
de PEU-I estiguin condicionats pels
preus del mercat de producció. I també
per la hidraulicitat de l’any. La
interrelació d’aquests dos factors
dificulta fer una previsió sobre els
resultats futurs de l’activitat.
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La Seu d’Urgell, 20 de març de 2019

Sr. Bonaventura Rebés González-Nandín
President

Sr. Lluis Cascante Gomis
Conseller - Secretari

Sr. Carles Martín
Conseller

Sr. Jaume Carrasco
Conseller

Sr. Jordi Grau
Conseller

Sr. Bonaventura Rebés
Conseller

Sr. Domingo Canut
Conseller

Maria Carmen Sebastià Grau
Consellera

Abic Grup Inversions
i Porjectes, S.L.U.
Conseller representat
pel Sr. Claudio Racionero

Cadí, S.C.C.L.
Conseller representat
pel Sr. Jordi Clotet
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PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA,
S.A.
I SOCIETATS DEPENDENTS

Annex 1: Balanços de situació i comptes de
pèrdues i guanys individuals de les societats
incloses en el perímetre de consolidació
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Balanços de situació individuals al 31 de desembre de 2018 –
Actiu (euros)

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT

PEUSA
18.342.626

I. Immobilitzat intangible
2. Concessió
5. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
3. Immobilitzat en curs i bestretes
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
V. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
5. Altres actius financers
VI. Actius per impost diferit

PEU I

H.VALIRA

PEUSA DIS

CONSOLIDAT

6.824.393

1.087.124

13.533.046

20.705.287

325

129.921
129.921
12.960.543
323.756
12.407.536
229.251
270.025
3.005
12.554
254.466
172.557

184.760
23.874
160.886
19.842.231
2.085.901
17.527.079
229.251
367.964
3.015
12.554
352.395
310.332

27.725
1.255.344
1.182.176
73.168
17.057.296
17.057.296
2.261
2.261
-

325
5.374.487
564.136
4.810.351
1.317.927
1.317.927
8.236
8.236
123.418

26.789
23.874
2.915
958.463
15.833
942.630
73
73
87.442
10
87.432
14.357

B) ACTIU CORRENT

1.433.889

6.237.472

2.925.029

3.143.615

11.321.387

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Clients, empreses del grup i associades
3. Deutors diversos
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
V. Inversions financeres a curt termini
4. Derivats
5. Altres actius financers
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

1.158.031
4.544
1.113.299
40.188
275.858
275.858

438.285
283.825
3.781
150.679
383.170
35.088
348.082
5.416.017
5.416.017

2.334.189
2.214.968
78.648
10.179
30.394
590.840
590.840

1.707.896
74.633
1.222.890
24.459
385.914
1.435.719
1.435.719

3.219.783
2.577.970
34.638
607.175
383.170
35.088
348.082
7.718.434
7.718.434

19.776.515

13.061.865

4.012.153

16.676.661

32.026.674

TOTAL ACTIU

27.725
-

-
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Balanços de situació individuals al 31 de desembre de 2018 –
Patrimoni net i passiu (euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

PEUSA

PEU I

H.VALIRA

PEUSA DIS

CONSOLIDAT

A) PATRIMONI NET

18.981.832

11.607.509

1.893.086

14.255.943

27.656.467

A-1) FONS PROPIS

18.981.832

11.840.378

1.886.885

13.404.873

27.032.065

8.400.000
8.400.000
8.661.437
1.680.001
6.981.436
(113.225)
2.033.620
-

601.000
601.000
6.513.894
3.875.923
120.202
3.755.721
849.561
-

1.384.632
1.384.632
564.033
276.926
287.107
(61.780)
-

9.835.765
9.835.765
2.946.213
1.967.153
979.060
709.895
(87.000)
-

8.400.000
8.400.000
8.661.437
1.680.001
6.981.436
(113.225)
2.034.574
8.049.279

I. Capital
1. Capital escripturat
II. Prima d'emissió
III. Reserves
1. Legal i estatutàries
2. Altres reserves
IV. Accions i participacions en patrimoni pròpies
VII. Resultat de l'exercici
VIII. (Dividend a compte)
Reserves en societats consolidades
A-2) AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR
II. Operacions de cobertura

-

A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

-

B) PASSIU NO CORRENT

(232.869)
(232.869)
-

-

-

(232.869)
(232.869)

6.201

851.070

857.271

75.141

227.132

186.313

837.304

1.325.890

II. Deutes a llarg termini
5. Altres passius financers
IV. Passius per impost diferit

75.141

2.258
2.258
224.874

110.068
110.068
76.245

369.178
369.178
468.126

481.504
481.504
844.386

C) PASSIU CORRENT

719.542

1.227.224

1.932.754

1.583.414

3.044.317

II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
5. Altres passius financers
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Proveïdors, empreses del grup i associades
3. Creditors diversos
4. Personal
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

344.023
344.023
375.519
15.544
(6.785)
205.314
41.290
120.156

100.000
1.127.224
333.566
419.932
42.509
5.761
325.456

1.932.754
72.811
1.307.179
449.892
29.286
73.586

135.000
1.448.414
58.707
675.963
407.958
66.539
239.247

235.000
344.023
344.023
2.465.294
465.085
893.574
306.900
41.290
758.445

19.776.515

13.061.865

4.012.153

16.676.661

32.026.674

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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Comptes de pèrdues i guanys individuals corresponents a
l’exercici tancat el 31 de desembre de 2018 - euros

PEUSA

PEU I

H.VALIRA

PEUSA DIS

CONSOLIDAT

A) OPERACIONS CONTINUADES

2.033.620

849.561

-61.780

709.895

2.034.574

1. Import net de la xifra de negocis
Vendes a clients
Vendes entre societats consolidades
Vendes a altres empreses elèctriques
Prestació de peatges a tercers
Prestació de peatges a clients
Prestació de peatges a societats consolidades
Prestació de serveis a societats consolidades
Prestació de serveis a tercers
Quotes CNE
3. Treballs realizats per l'empresa pel seu actiu
4. Aprovisionaments
Compres d'energia a altres empreses elèctriques
Prestació de peatges d'altres empreses elèctriques
Peatges societats consolidades
5. Altres ingressos d'explotació
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
6. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
7. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
8. Amortització de l'immobilitzat
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat
b) Resultats per alienacions i altres

3.258.078
3.143.642
114.436
861
(736.837)
(393.934)
(342.903)
(297.998)
(290.865)
(7.133)
(56.311)
13.636
13.636

2.835.236
2.835.236
733
(31.191)
(31.191)
28.091
28.091
(73.067)
(47.481)
(25.586)
(858.505)
(635.518)
(222.987)
(772.479)
-

12.530.481
6.271.525
113.825
6.145.131
4.984
(11.635.485)
(5.448.665)
(1.000.128)
(5.186.692)
304.580
304.580
(203.274)
(155.679)
(47.595)
(962.541)
(794.314)
(93.912)
(74.315)
(121.526)
1.020
-

3.933.516
291.850
5.217.883
(1.576.217)
162.223
304.547
304.547
(773.107)
(600.287)
(172.820)
(1.636.464)
(1.570.645)
(65.819)
(1.130.319)
74.979
1.306
1.306

14.081.961
6.271.525
2.835.236
291.850
6.145.131
114.436
(1.576.217)
168.801
(6.448.793)
(5.448.665)
(1.000.128)
376.751
376.751
(1.786.285)
(1.197.381)
(588.904)
(1.786.371)
(1.322.205)
(389.851)
(74.315)
(2.028.550)
75.999
14.942
14.942

A.1. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

2.181.429

1.128.818

(81.761)

936.681

2.668.455

1.963

117
10
10
107
107

12. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a.1) En empreses del grup i associades
b) De valors negociables i altres instruments financers
b.2) De tercers
13. Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers
A.2. RESULTAT FINANCER

8.690
-

8.690
8.690

-

1.963
1.963
(5.326)
(5.326)

-

1.373
-

12.133
-

1.373
1.373

12.133
12.133
(5.326)
(5.326)

-

8.690

(3.363)

117

1.373

6.807

A.3. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

2.190.119

1.125.455

(81.644)

938.054

2.675.262

17. Impostos sobre beneficis

(156.499)

(275.894)

19.864

(228.159)

(640.688)

A.5. RESULTAT DE L'EXERCICI

2.033.620

849.561

(61.780)

709.895

2.034.574
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