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BALANÇ

DE

SITUACIÓ

en el tancament dels exercicis anuals 2010 i 2009
Milers d'euros

ACTIU
NOTES de la
MEMÒRIA

31/12/2010

31/12/2009

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible ………………………………………………..
Aplicacions informàtiques …………………………………………………….

1.177,19
1.177,19

1.297,25
1.297,25

1.334.404,47
70.587,03

1.294.911,30
73.072,46

9.587,71
60.999,32

9.500,85
63.571,61

5

Immobilitzat material ………………………………………………………………. 6
Terrenys i construccions …………………………………………………………
a) Terrenys i béns naturals ………………………………………………………….
b) Construccions ………………………………………………………………………….

Installaccions tècniques, maquinària, utillatge, mobiliari
i altre immobilitzat material ………………………………………………………………
a) Instal·laccions tècniques ferroviàries ……………………………………………..
b) Elements de transport de viatgers per ferrocarril ………………………….
c) Altre immobilitzat material …………………………………………………………………

1.157.104,65
645.545,09
460.329,54
51.230,02

Acomptes i immobilitzat en curs …………………………………………………………………….. 106.712,79

1.137.171,20
678.094,01
402.421,95
56.655,24

84.667,64

7
Inversions immobiliàries …………………………………………………………………………
Terrenys ………………………………………………………………………………………..
Construccions ………………………………………………………………………………………..

1.028,22
2,19
1.026,03

1.063,77

Inversions en empreses del grup i associades a
9.3
llarg termini ………………………………………………………………………………………..
Instruments de patrimoni ………………………………………………………………………….

40,63
40,63

98,30

9.1
Inversions financeres a llarg termini ……………………………………………………………
11.750,88
Instruments de patrimoni ……………………………………………………………………………
11.648,98
Crèdits a tercers ……………………………………………………………………………………
92,40
Altres actius financers ………………………………………………………………………………..
9,50

12.195,96

TOTAL ACTIU NO CORRENT …………………………………..……………………………..
1.348.401,39

1.309.566,58

2,19
1.061,58

98,30

12.094,30
92,16
9,50

ACTIU CORRENT
Existències ………………………………………………………………………………………
Primeres matèries i altres aprovisionaments …………………………………………………..
10

5.474,59
5.474,59

5.571,67

Deutors comercials i altres comptes que s'han de cobrar …………………………………………….
64.840,51
Clients per vendes i prestacions de servicis …………….…………………………………
8,39
Deutors diversos ……………………………………………………………………………………
2.995,86
Personal ……………………………………………………………………………………………….
19,70
Altres crèdits amb les administracions públiques …………………………………………
14
61.816,56

92.002,26

Inversions financeres a curt termini ……………………………………………………….
9.2
Crèdits a empreses ………………………………………………………………………………
Altres actius financers ………………………………………………………………………………

5.571,67

25,84
3.652,21
17,01
88.307,20

12.969,51
12.914,06
55,45

6.350,39

286,78

671,00

5.428,42
5.428,42

11.989,32

TOTAL ACTIU CORRENT …………………………………………………………………….
88.999,81

116.584,64

Periodificacions ……………………………………………………………………………..
Efectiu i altres actius líquids equivalents …………………………………………………..
Tresoreria …………………………………………………………………………………………….

TOTAL ACTIU

…………………………………………………………… 1.437.401,20

6.278,06
72,33

11.989,32

1.426.151,22

1

BALANÇ

DE

SITUACIÓ

en el tancament dels exercicis anuals 2010 i 2009
Milers d'euros

PATRIMONI

NET

I

PASSIU
NOTES de la
MEMÒRIA

31/12/2010

31/12/2009

PATRIMONI NET
Fons propis …………………………………………………………………………………..
Fons patrimonial ………………………………………………………………………………..
11

444.111,77
300.534,59

54.148,16
Patrimoni d'afectació ……………………………………………………………………………
246.386,43
Fons patrimonial aportat per la Generalitat Valenciana ………………………………………………………..

Resultats d'exerxcicis anteriors ………………………………………………………………

( 299.686,86 )

( 299.686,86 )
Resultats negatius d'exercicis anteriors …………………………………………………………

Altres aportacions de la Generalitat Valenciana ………………………………………………….
638.231,83
11
Aportacions de la GV que compensen pèrdues de l'exercici ………...…
Aportacions de la GV per a l'adquisició d'immobilitzat …...………….…
Aportacions de la GV d'infraestructures i altres immobilitzats ………….

Resultat de l'exercici …………………………………………………………………………………

Subvencions, donacions i llegats rebuts ……………………………………………………
11
Subvencions de capital …………………………………………………………………………

124.019,11
210.279,95
303.932,77

( 194.967,79 )

479.751,62
264.115,36
54.148,16
209.967,20

( 203.776,28 )
( 203.776,28 )

611.608,60
96.285,48
201.454,34
313.868,78

( 192.196,06 )

826,73
826,73

925,93

TOTAL PATRIMONI NET ……………………………………………………………………..
444.938,50

480.677,55

925,93

PASSIU NO CORRENT
792,46
245,91
546,55

12.518,83

Deutes a llarg termini ………………………………………………………………………………
13
609.644,25
Deutes amb entitats de crèdit ………………………………………………………………….
609.644,25

583.443,49

TOTAL PASSIU NO CORRENT ………………………………………………………610.436,71

595.962,32

12
Provisions a llarg termini ………………………………………………………………………..
Obligacions per prestacions a llarg termini al personal ………………………
Altres provisions ……………………………………………………………………

242,96
12.275,87

583.443,49

PASSIU CORRENT
12
Provisions a curt temini ………………………………………………………………………..

2.343,47

2.923,98

Deutes a curt termini ……………………………………………………………………………
Deutes amb entitas de crèdit …………………………………………………………………..
13
Altres pasius financers …………………………………………………………………………

299.687,76
32.168,45
267.519,31

297.318,61

Creditors comercials i altres comptes que s'han de pagar ………………………………………….
79.533,27
Proveïdors ……………………………………………………………………………………………
2.134,16
Creditors diversos ………………………………………………………………………………….
72.350,33
Personal (remuneracions pendents de pagament) ……………………………
178,22
Altres deutes amb les administracions públiques …………………………………………
4.870,56
14

48.831,79

Periodificacions …………………………………………………………………………………

2

1.423,83
42.217,89
264,35
4.925,72

461,49

436,97

382.025,99

349.511,35

………………………………….
1.437.401,20

1.426.151,22

TOTAL PASSIU CORRENT ………………………………………………………
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

68.737,18
228.581,43

º

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
corresponent als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2010 i de 2009
milers d'euros
NOTES
de la
MEMÒRIA

(Deure) Haver
Exercici 2010

Exercici 2009

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis …………………………………………………………………………………….
53.220,09
Vendes ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34,39
Prestacions de servicis …………………………………………………………………………………………………………
16
53.185,70

51.634,81
24,46
51.610,35

Aprovisionanments ………………………………………………………………………………………………….. ( 4.137,44 )
Consum de primeres matèries i altres aprovisionaments …………………………………………………..
16
( 4.137,44 )

( 3.597,51 )
( 3.597,51 )

Altres ingressos d'explotació …………………………………………………………………………………….
5.392,79
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent ………………………………………………………………………
8
5.363,49
Subvencions d'explotació incoporades al resultat de l'exercici ………………
29,30

6.405,67
5.691,44
714,23

16
Despeses de personal …………………………………………………………………………………………………….
( 91.971,15 )
Sous, salaris i assimilats …………………………………………………………………………………………………. ( 68.648,37 )
Càrregues socials ………………………………………………………………………………………………………………………
( 23.288,42 )
Provisions …………………………………………………………………………………………………………………..
( 34,36 )

( 96.025,62 )
( 71.853,67 )
( 24.142,82 )
( 29,13 )

Altres despeses d'explotació ………………………………………………………………………………………..
( 62.132,17 )
Servicis exteriors ………………………………………………………………………………………………………………( 61.088,94 )
Tributs ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 278,97 )
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials ………………………………………………………………………………………
( 21,10 )
Altres despeses de gestió corrent …………………………………………………………………………………………………….
( 743,16 )

( 42.506,48 )
( 42.298,78 )
( 35,71 )

5, 6 y 7
Amortització de l'immobilitzat ……………………………………………………………………………………………………..
( 87.260,41 )

( 78.735,80 )

( 171,99 )

11
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres ……………………………………………………………………
99,53

94,57

Altres provisions d'explotació …………………………………………………………………………………………..
12.417,48

( 6.299,45 )

Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat ………………………………………………………………….
5.698,59
Resultats per alienacions i altres …………………………………………………………………………………………………
5.698,59
-

5.528,30
5.528,30
-

Altres resultats ……………………………………………………………………………………………………..

( 55,98 )

( 11,61 )

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ …………………………………………………………………………….
( 168.728,67 )

( 163.513,12 )

Ingressos financers ………………………………………………………………………………………………….. 2.426,46
De valors negociables i altres instruments financers ……………………………………………………………………………..
19,92
b) De tercers ……………………………………………………………………………………………………………….. 19,92

Incorporació a l'actiu de despeses financeres ……………………………………………………………………

2.406,54

Despeses financeres ………………………………………………………………………………………..
( 28.517,82 )
Per deutes amb tercers ……………………………………...………………………………………………………………………
( 28.441,57 )
Per actualització de provisions ……………………………………………………………………………………………
( 76,25 )
Variació de valor raonable en instruments financers ……………………………………………………………………
77,68
Cartera de negociació i altres ………………………………………………………………………………………………………77,68
Diferències de canvi …………………………………………………………………………………………………….

2.874,02
136,78
136,78

2.737,24

( 31.555,89 )
( 31.454,84 )
( 101,05 )

( 1,07 )
( 1,07 )

( 1,17 )

-

Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments financers ……………………………
( 224,27 )
Deterioraments i pèrdues …………………………………………………………………………………………………………..
( 224,27 )

-

RESULTAT FINANCER ……………………………………………………………………………………………
( 26.239,12 )
( 28.682,94 )
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ……………………………………………………………………………….
( 194.967,79 )
( 192.196,06 )
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT
D'OPERACIONS CONTINUADES …………………………………………………….…………………….
( 194.967,79 )
( 192.196,06 )

RESULTAT DE L'EXERCICI

……………………………………………………………
( 194.967,79 )

( 192.196,06 )

3

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
corresponent als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2010 i de 2009

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
Milers d'euros
NOTES
de la
MEMÒRIA

Exercici 2010

A. Resultat del compte de pèrdues i guanys ……………………………………………………………..
( 194.967,79 )

Exercici 2009
( 192.196,06 )

B. Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net:
Per valoració d'instruments financers ……………………………………………………………………………

-

-

Actius financers disponibles per a la venda ………………………………………………………………………………

-

-

Altres ingressos/despeses …………………………………………………………………………………………………………...

-

-

Per cobertures de fluxos d'efectiu …………………………………………………………………………………..

-

-

Subvencions, donacions i llegats rebuts ……………………………………………………………………..
11

-

-

Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos ………………………………………………………..

-

-

Efecte impositiu …………………………………………………………………………………..

-

-

B. Total ingressos i despeses imputats directament
al patrimoni net …………………...…………………………………………………..

-

-

C. Transferències al compte de pèrdues i guanys:
Per valoració d'instruments financers ……………………………………………………………………………

-

-

Actius financers disponibles per a la venda ………………………………………………………………………………

-

-

Altres ingressos/despeses …………………………………………………………………………………………………………...

-

-

-

-

Per cobertures de fluxos d'efectiu …………………………………………………………………………………..
Subvencions, donacions i llegats rebuts ……………………………………………………………………..
11
Efecte impositiu …………………………………………………………………………………..

4

( 99,53 )
-

( 94,57 )
-

C. Total transferències al compte de pèrdues i guanys ……………………………………..( 99,53 )

( 94,57 )

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C) ………………………….
( 195.067,32 )

( 192.290,63 )

-

……………………...………..…
-

-

E. SALDO A FINAL DE L'ANY 2010

……………………...…………………
54.148,16

………………………..……………………………………
-

-

-

-

36.419,23

-

246.386,43

………………………..………………………………………....

-

……………………………………………………..……………-

III. Altres variacions del patrimoni net

7. Altres operacions amb la GV

6. Increment (reducció) de patrimoni net
resultant d'una combinació de negocis

3. Conversió de passius financers en patrimoni net
(assumpció per la GV del pagament del deute de FGV) ……….

……………………………..…………………………………………..
-

-

2. ( - ) Reduccions de capital

1. Augments de capital

……………………...……………………………….…………………... -

36.419,23

…………………………...………………………...
-

II. Operacions amb socis o propietaris …………………….……………………………...-

I. Total ingressos i despeses reconeguts

-

-

209.967,20

-

-

-

29.482,31

-

…………………..…………….………
54.148,16
209.967,20

………………….……………………….…

D. SALDO AJUSTAT A L' INICI DE L'ANY 2010

II. Ajustos per errors 2009

………………………..……………………………………
-

………………….…..…………………
54.148,16

I. Ajustos per canvis de criteri 2009

C. SALDO A FINAL DE L'ANY 2009

………………………..………………………………………....
-

-

……………………………………………………..……………-

III. Altres variacions del patrimoni net

7. Altres operacions amb la GV

6. Increment (reducció) de patrimoni net
resultant d'una combinació de negocis

3. Conversió de passius financers en patrimoni net
(assumpció per la GV del pagament del deute de FGV) ……….

……………………………..…………………………………………..
-

-

2. ( - ) Reduccions de capital

1. Augments de capital

……………………...……………………………….…………………... -

29.482,31

…………………………...………………………...
-

II. Operacions amb socis o propietaris …………………….……………………………...-

I. Total ingressos i despeses reconeguts

-

…………………..…………….………
54.148,16
180.484,89

………………………….……………….…

B. SALDO AJUSTAT A L' INICI DE L'ANY 2009

II. Ajustos per errors 2008

……………………….……..…

180.484,89

A. SALDO A FINAL DE L'ANY 2008 ……………………..…………………
54.148,16

I. Ajustos per canvis de criteri 2008

Aportacions
de la GV

Patrimoni
d'afectació

FONS PATRIMONIAL

( 299.686,86 )

( 95.910,58 )

-

-

-

-

-

-

-

( 203.776,28 )

-

-

( 203.776,28 )

( 55.958,55 )

-

-

-

-

-

-

-

( 147.817,73 )

-

-

( 147.817,73 )

Resultats
d'exercicis
anteriors

Altres aportacions de la GV

124.019,11

( 69.887,86 )

81.732,44

-

15.889,05

-

-

97.621,49

-

96.285,48

-

-

96.285,48

( 68.537,11 )

56.326,49

-

16.959,92

-

-

73.286,41

-

91.536,18

-

10.230,39

81.305,79

514.212,72

( 26.397,95 )

25.287,55

-

-

-

-

25.287,55

-

515.323,12

-

-

515.323,12

( 22.999,07 )

51.772,90

-

-

-

-

51.772,90

-

486.549,29

-

486.549,29

-

Que compensen Per a l'adquisició
pèrdues del
d'immobilitzat i
exercici
altres

( 194.967,79 )

192.196,06

-

-

-

-

-

-

( 194.967,79 )

( 192.196,06 )

-

-

( 192.196,06 )

147.494,73

-

-

-

-

-

-

( 192.196,06 )

( 147.494,73 )

-

-

( 147.494,73 )

Resultat de
l'exercici

826,73

0,33

-

-

-

-

-

-

( 99,53 )

925,93

-

-

925,93

-

-

-

-

-

-

-

( 94,57 )

1.020,50

-

( 486.549,29 )

487.569,79

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

444.938,50

-

107.019,99

-

52.308,28

-

-

159.328,27

( 195.067,32 )

480.677,55

-

-

480.677,55

-

108.099,39

-

46.442,23

-

-

154.541,62

( 192.290,63 )

518.426,56

-

10.230,39

508.196,17

TOTAL

B)
ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
Milers d'euros

5

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
en els exercicis anuals tancats el 31 de desembre de 2010 i de 2009
Milers d'euros
NOTES
de la
MEMÒRIA

A.

Exercici 2010

Exercici 2009

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos ………………………..…………..………..
( 194.967,79 ) ( 192.196,06 )
2. Ajustos del resultat

……………………………………...………………...………..

Amortització de l'immobilitzat (+) ………………………………...…………………………………………………
Correccions valoratives per deteriorament (+/-) ……………….………………..………………………………………….
Variació de provisions (+/-) …………………………………………….....………………..………………………………
Imputació de subvencions (-) ………………………….………………………...………………………………………..
Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-) …………………………..……….………………………..
Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-) ……………………..……………...………….
Ingressos financers (-) …………………………………………………………………...…………...……………………..
Despeses financeres (+) ………………………………………………….…………………………….……………………
Diferències de canvi (+/-) ………………………………..………..………………………………………………………....
Variació de valor raonable en instruments financers (+/-) ……………………………….…..……………………....
Altres ingressos i despeses (-/+) ……………………………...…………………………..………………………………………..

3. Canvis en el capital corrent

95.339,39
87.260,41
245,37
( 12.383,12 )
( 99,53 )
( 5.698,59 )
( 2.426,46 )
28.517,82
1,17
( 77,68 )
-

108.124,45
78.735,80
6.328,58
( 94,57 )
( 5.528,30 )
( 2.874,02 )
31.555,89
1,07
-

………………..…………………………….……….……………….…………...
34.420,25
14.441,19

Existències (+/-) ……………………………….……………………………..……………………………………………....
97,07
Deutors i altres comptes que s'han de cobrar (+/-) ………………………………………..………….…………………………….... ( 1.367,63 )
Altres actius corrents (+/-) …………………………………………...………………...………………………………....
384,22
Creditors i altres comptes que s'han de pagar (+/-) ……………………………..……………………………..……………………... 35.282,07
Altres passius corrents (+/-) ………………………………………..……………………….……………………………..
24,52
Altres actius i passius no corrents (+/-) ……………………………………………..…...……………………………..
-

4. Altres fluxos d'efectiu d'explotació

( 359,54 )
287,27
583,61
13.837,43
92,42
-

……………………………………..………………….…………...………..
( 11.399,31 )
( 1.556,52 )

Pagaments d'interessos (-) ………………………………………………..…………..………………………………………….
( 18.037,09 )
Cobraments de dividends (+) ………………………………………...………...………………………………………………....
Cobraments d'interessos (+) ……………………………………..………………..…………..………………………………....
19,92
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) ……………………………..……………………..…………………..
Altres pagaments (cobraments) (-/+) ……………………………………………..………………………...…………………………….
6.617,86

( 332,67 )
44,19
( 1.268,04 )

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4) …………………………
( 76.607,46 )

( 71.186,94 )

B.

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)

………………………………………………………….….………………….…………..
( 92.226,35 ) ( 124.813,50 )

Empreses del grup i associades ………………………..………………………….…………………………………...
Immobilitzat intangible ……………………………………………….…………………….…………………………………...
Immobilitzat material ………………………………………..………….……….……………………………………………...
Inversions immobiliàries …………………….…………………………………………..………………………………...
Altres actius financers ………………………………………………...…………..……………………………………...
Actius no corrents mantinguts per a la venda …………………………….………………………..……………………....
Altres actius ………………………………………………………...……..………………………………………………..

7. Cobraments per desinversions (+)

( 166,60 )
( 100,73 )
( 91.879,80 )
( 0,24 )
( 78,98 )

( 73,73 )
( 522,61 )
( 124.109,32 )
( 113,68 )
5,84
-

…………………………………….…………………………………...……………....
540,48
470,54

Empreses del grup i associades ………………………..………………………….…………………………………...
Immobilitzat intangible ……………………………………………….…………………….…………………………………...
Immobilitzat material ………………………………………..………….……….……………………………………………...
Inversions immobiliàries …………………….…………………………………………..………………………………...
Altres actius financers ………………………………………………...…………..……………………………………...
Actius no corrents mantinguts per a la venda …………………………….………………………..……………………....
Altres actius ………………………………………………………...……..………………………………………………..

0,60
523,00
16,88

247,39
223,15

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) …………………………………….…..…
( 91.685,87 ) ( 124.342,96 )
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
en els exercicis anuals tancats el 31 de desembre de 2010 i de 2009
Milers d'euros

NOTES
de la
MEMÒRIA

C.

Exercici 2010

Exercici 2009

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni …………………………….……...………………….…..
135.615,77
102.766,01
Emissió d'instruments de patrimoni (+) ….………………………...………...…...……………………………....
Amortització d'instruments de patrimoni (-) ………………………...…...……………….…………………………..
Adquisició d'instruments de patrimoni propi (-) ……………………………...………………...…..…………………..
Alienació d'instruments de patrimoni propi (+) ……………………….…………...………...…………………...
Aportacions de la GV i altres subvencions, donacions i llegats rebuts (+) ………………………………….………………..…………………..
135.615,77

102.766,01

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer ………………………….……...…………….
26.116,66
101.269,37
Emissió de ……………………………..……………………..……………………………………………………………………….

71.344,14

113.469,37

1. Obligacions i altres valors negociables (+) …………………………………………………………………………………...………..……………………....
2. Deutes amb entitats de crèdit (+) ……………………………………...……………………………………...……………….…………………………………....
71.344,14
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+) ……………………………………………………….…………...………………………………..
4. Deutes amb característiques especials (+) …………………………………………………...…………………………..…………………………..
5. Altres deutes (+) …………………….…………………………………………………...……………...…………………………………………………………....
Devolució i amortització de ……………………………………..………….……………………………………..

( 45.227,48 )

113.469,37
( 12.200,00 )

1. Obligacions i altres valors negociables (+) ………………………………………………………………………………...………..……………………....
2. Deutes amb entitats de crèdit (+) …………………………………………...……………………………………...……………….…………………………………....
( 45.227,48 )
( 12.200,00 )
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+) …………………………………………………….…………...………………………………..
4. Deutes amb característiques especials (+) ………………………………………………...…………………………..…………………………..5. Altres deutes (+) ………………….…………………………………………………...……………...…………………………………………………………....
-

11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres
instruments de patrimoni ………………………………………………………...……………………....
Dividends (-) ……………………………………………...………………………………..………………………………..
Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-) ……………….………...………………………………………..

-

12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11) ……………………
161.732,43
D. Efecte de les variacions dels tipus de canvi

………………………………………….…...

-

-

-

204.035,38
-

E. AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU
O EQUIVALENTS (A + B + C + D) …………………..……………………………..
( 6.560,90 )

8.505,48

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici …………….……………………………………………...
11.989,32
Efectiu o equivalents al final de l'exercici ………………………………………………………………...
5.428,42

3.483,84
11.989,32
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Memòria corresponent a
l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010

1.

Origen, naturalesa, règim jurídic i activitat de l’entitat
1.1.

Origen

El Reial Decret 1496/1986, de 13 de juny, va aprovar la transferència a la Comunitat
Valenciana dels servicis ferroviaris explotats per Ferrocarrils de Via Estreta de l’Estat
(d’ara en avant, FEVE) en territori de la Comunitat Valenciana, amb efecte des de l'1 de
gener de 1986. Així mateix, en virtut del dit reial decret es van traspassar a la Comunitat
Valenciana els béns adscrits a la prestació del servici transferit, tant d’infraestructura i
superestructura com de material rodant, així com tots els mobles i immobles que formaven
part del servici de la xarxa.
En compliment del conveni de transferència, la Generalitat Valenciana va constituir
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant FGV o l’entitat) per mitjà de la Llei
4/1986, de 10 de novembre, i es va aprovar l’Estatut per mitjà del Decret 144/1986, de 24 de
novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
El domicili social es fixa a València, partida Xirivelleta, s/n.

1.2.

Naturalesa

D’acord amb les normes assenyalades anteriorment, FGV és una entitat de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia, i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat
Valenciana, que està subjecta a l’ordenament jurídic privat i gaudix d’autonomia en la seua
organització, de patrimoni propi i capacitat plena per al desenvolupament dels seus fins.
FGV té com a objecte l’explotació i la gestió de les línies de ferrocarril i servicis
complementaris transferits a la Generalitat Valenciana, així com dels que, amb posterioritat a
la dita transferència, li han sigut o li siguen encomanats.
El patrimoni de FGV està constituït pel conjunt de béns, drets i obligacions de què és titular.
L’inventari de FGV inclourà al costat dels seus béns patrimonials, els de titularitat de la
Generalitat Valenciana adscrits a FGV.
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Els recursos de FGV són els següents:
1.

Les aportacions i subvencions que la Generalitat Valenciana establisca en els seus
pressupostos generals.

2.

Les subvencions o aportacions voluntàries d’entitats i d’institucions tant públiques com
privades.

3.

Les rendes i els productes que generen els seus béns i valors.

4.

Els ingressos procedents de l’explotació dels seus servicis.

5.

Qualssevol altres recursos que pogueren atribuir-se-li.

1.3.

Règim jurídic

Els Estatuts de FGV establixen que es regirà, a més de la Llei de Creació i dels
Estatuts, per les disposicions que amb posterioritat es promulguen i, en concret, per
les següents:
a)

Les normes de dret civil, mercantil i laboral, quant a la seua actuació en l’àmbit
mercantil.

b)

El Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en tot allò que
s'aplique al seu règim economicoadministratiu, així com per la legislació reguladora del
domini públic.

1.4.

Característiques de l’activitat

Constituïx l’activitat principal de FGV la gestió de servicis de transport públic per ferrocarril,
encomanats per la Generalitat Valenciana i subjectes a la tutela d’esta a través de la
Conselleria d’Infraestructures i Transport. Els dits servicis es presten a les províncies de
València i d’Alacant.
El desenvolupament d’esta activitat necessita els recursos aportats pel titular del servici
públic, a través de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de cada exercici i els
contractes programa. La continuïtat d’estes aportacions és la que garantix la prestació d'este
servici de transport per part de FGV.
L’últim contracte programa entre l’administració general de l’Estat (AGE), la Generalitat
Valenciana i FGV va acabar la seua vigència el 31/12/2001, encara que durant l’exercici
2002 FGV va percebre de l’AGE quantitats a compte d’un pròxim contracte programa.
Les administracions involucrades han estat negociant i realitzant gestions per a la firma d’un
nou contracte programa que comprendrà l’exercici 2002 i següents, el qual, no obstant això,
no ha sigut subscrit fins a la data.
Els ingressos obtinguts per l’entitat en la prestació dels servicis són insuficients per a
aconseguir la cobertura global de les despeses. La diferència entre ingressos i despeses és
finançada per mitjà d’aportacions de la Generalitat Valenciana (vegeu nota 11), en funció del
pressupost preparat per l’entitat abans de l’inici de cada exercici, i amb ampliacions del fons
social (vegeu nota 11) per mitjà de l’assumpció per part de la Generalitat Valenciana del
principal del deute financer formalitzat per l’entitat. Estes aportacions es mostren insuficients
per a finançar la diferència entre ingressos i despeses. Addicionalment, les inversions de
l’entitat són finançades per mitjà de subvencions de capital concedides per la Generalitat
Valenciana. D’acord amb la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de
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la Generalitat per a l’exercici 2011, s’ha aprovat un pressupost d’explotació de 257.542,66
milers d'euros, que es finançarà amb les transferències corrents aprovades per a atendre la
prestació de servicis que l’entitat té atribuïts, per un import de 55.222,44 milers d’euros, amb
els ingressos i rendiments de l’entitat per servicis prestats a tercers per un import de
79.481,59 milers d’euros, i amb ingressos de naturalesa extraordinària, per 29.293,78 milers
d’euros, que corresponen, fonamentalment, a la imputació juntament amb els resultats de
l’exercici d’aportacions de la Generalitat Valenciana per a l’adquisició d’immobilitzat així com
d’aportacions de la Generalitat Valenciana d’infraestructures, concedides a l’entitat en este i
en anteriors exercicis. El balanç de situació a 31 de desembre de 2010 presenta resultats
negatius i fons de maniobra negatiu. Els principis comptables aplicats per l’entitat en la
formulació dels comptes anuals inclouen el principi d’empresa en funcionament pel qual es
considera que la gestió de l’empresa té una duració il·limitada i, en conseqüència, l’aplicació
dels principis comptables no va encaminada a determinar el valor del patrimoni a l’efecte de
la seua alienació global o parcial ni a determinar l’import resultant en cas de liquidació. La
Generalitat Valenciana, com a titular d'este ens públic, facilita el suport financer
imprescindible per a garantir el funcionament de l’entitat.

2.

Bases de presentació dels comptes anuals
2.1.

Imatge fidel

Els presents comptes anuals han sigut obtinguts dels registres comptables de FGV i es
presenten d’acord amb el Reial Decret 1514/2007, pel qual s’aprova el Pla General de
Comptabilitat, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera,
dels resultats de FGV i dels fluxos d’efectiu que hi ha hagut durant el corresponent exercici.
Estos comptes anuals, han sigut formulats per la directora gerent de FGV i se sotmeten a
l’aprovació del Consell d’administració.

2.2.

Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, la directora gerent ha
formulat estos comptes anuals tenint en consideració la totalitat dels principis i les normes
comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els dits comptes
anuals. No hi ha cap principi comptable que sent obligatori haja deixat d’aplicar-s’hi.

2.3.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la
incertesa

En l’elaboració dels comptes anuals s’han utilitzat estimacions realitzades per l’entitat per a
valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi consten
registrats en estos. Bàsicament estes estimacions es referixen a:
•

L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (vegeu
nota 4.2).

•

La vida útil dels actius materials (vegeu nota 4.2).

•

El càlcul de provisions (vegeu nota 4.10).

A pesar que estes estimacions s’han realitzat sobre la base de la millor informació disponible
al tancament de l’exercici 2010, és possible que esdeveniments que puguen tindre lloc en el

11

futur obliguen a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es
realitzaria, si fóra el cas, de forma prospectiva.

2.4.

Agrupació de partides

Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el
patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu es presenten de forma agrupada per a facilitar-ne
la comprensió, si bé, en la mesura que siga significativa, s’ha inclòs la informació
desagregada en les corresponents notes de la memòria.

2.5.

2.5.1.

Canvis en criteris comptables i comparació de la
informació

Canvi en l’exercici 2010 en el criteri comptable aplicat a les
subvencions de capital de la GV

L’Odre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual
s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades
circumstàncies, ha precisat, interpretant la norma de valoració 18a del PGC aprovat pel
Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, els criteris que s’han d’aplicar per a considerar
com a subvencions les aportacions realitzades per les administracions públiques a les
entitats que formen el sector públic empresarial.
FGV, com s’ha indicat, és una entitat pública creada per la Generalitat Valenciana i subjecta
a la seua tutela a través de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, per la qual cosa, en
virtut de la dita orde, ha modificat el criteri comptable aplicat a les subvencions de capital i a
les aportacions de béns de la Generalitat Valenciana per la qual cosa són considerades, alhora
que no hi ha declaració legal d’interés públic o general per a l’activitat principal de FGV, com a
“Aportacions de socis”, es presenten en el balanç de situació com a part dels “Fons propis” de
l’entitat i no generen ingressos atribuïbles al compte de pèrdues i guanys sinó que s’imputen, en
correlació amb les despeses d’amortització meritades pels béns d’immobilitzat amb estes
finançats, amb el resultat de l’exercici i amb les aportacions de la GV per a finançar el dèficit a la
partida “Resultats d’exercicis anteriors”, una vegada aprovats els comptes de l’exercici. En la
nota 4.14 (Subvencions, donacions i llegats) es desenvolupa el nou criteri comptable.
Als efectes de comparació, es presenten els comptes corresponents als exercicis 2010 i
2009, per als quals, addicionalment, s’han reformulat els comptes corresponents a este últim
exercici, segons el criteri comptable que resulta d’aplicació a les subvencions, donacions i
llegats rebuts de la Generalitat Valenciana. A este fi, amb efecte de l'1 de gener de 2009, es
traspassa des de l’epígraf “Subvencions donacions i llegats” del balanç de situació (vegeu
nota 11.2) a l’epígraf “Altres aportacions de la Generalitat Valenciana” la quantitat de
162.744,50 milers d’euros, subepígraf “Aportacions de la GV per a adquisició d’immobilitzat”,
i la quantitat de 323.804,79 milers d’euros per al subepígraf “Aportacions de la GV
d’infraestructures i altres immobilitzats”. Este traspàs es mostra com “Ajust per canvi de
criteri 2008” en l’estat total de canvis en el patrimoni net, i modifica els saldos finals de les
agrupacions del patrimoni net presentats per al dit exercici.
Els efectes del canvi de criteri en les agrupacions de balanç i en els del compte de pèrdues i
guanys formulats al final dels exercicis 2010 i 2009 queden de manifest en els quadres següents:
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BALANÇ

DE

SITUACIÓ

en el tancament dels exercicis anuals 2010 i 2009
Milers d'euros

Formulat
segons l'Orde EHA 733/2010

ACTIU
NOTES de
la MEMÒRIA

31/12/2010

31/12/2009

Miles de euros

Formulat segons el criteri
aplicat per als CCAA 2009
31/12/2010

31/12/2009

Milers d'euros

Diferències
31/12/2010

31/12/2009

ACTIU NO CORRENT
5
Immobilitzat intangible ………………………………………………..
1.177,19
Immobilitzat material ……………………………………………………………….
6
1.334.404,47
7
Inversions immobiliàries …………………………………………………………………………
1.028,22
Inversions en empreses del grup i associades a
9.3
llarg termini ………………………………………………………………………………………..
40,63
9.1
Inversions financeres a llarg termini ……………………………………………………………
11.750,88

1.297,25
1.294.911,30
1.063,77

1.177,19
1.334.404,47
1.028,22

1.297,25
1.294.911,30
1.063,77

-

-

98,30
12.195,96

40,63
11.750,88

98,30
12.195,96

-

-

TOTAL ACTIU NO CORRENT …………………………………..……………………………..
1.348.401,39

1.309.566,58

1.348.401,39

1.309.566,58

-

-

Existències ………………………………………………………………………………………
5.474,59
Deutors comercials i altres comptes que s'han de cobrar …………………………………………….
64.840,51
Inversions en empreses del grup i associades a
curt termini ………………………………………………………………………………………..
Inversions financeres a curt termini ……………………………………………………….
9.2
12.969,51
Periodificacions ……………………………………………………………………………..
286,78
Efectiu i altres actius líquids equivalents ………………………………………………….. 5.428,42

5.571,67
92.002,26

5.474,59
64.840,51

5.571,67
92.002,26

-

-

6.350,39
671,00
11.989,32

12.969,51
286,78
5.428,42

6.350,39
671,00
11.989,32

-

-

TOTAL ACTIU CORRENT …………………………………………………………………….
88.999,81

116.584,64

88.999,81

116.584,64

-

-

TOTAL ACTIU ……………………………………………………………
1.437.401,20

1.426.151,22

1.437.401,20

1.426.151,22

-

-

ACTIU CORRENT

PATRIMONI NET

I

Formulat
segons l'Orde EHA 733/2010

PASSIU
NOTES de
la MEMÒRIA

31/12/2010

31/12/2009

Formulat segons el criteri
aplicat per als CCAA 2009
31/12/2010

31/12/2009

Diferències
31/12/2010

31/12/2009

PATRIMONI NET
Fons propis …………………………………………………………………………………..

444.111,77

Fons patrimonial ………………………………………………………………………………..
11
300.534,59
Resultats d'exerxcicis anteriors ……………………………………………………………… (299.686,86)
11
Altres aportacions de la Generalitat Valenciana ………………………………………………….
638.231,83
Aportacions de la GV que compensen pèrdues de l'exercici ………...…
Aportacions de la GV per a l'adquisició d'immobilitzat …...………….…
Aportacions de la GV d'infraestructures i altres immobilitzats ………….

124.019,11
210.279,95
303.932,77

Resultat de l'exercici ………………………………………………………………………………… (194.967,79)

479.751,62
264.115,36
(203.776,28)
611.608,60

(70.100,95)
300.534,59
(299.686,86)
97.621,48

(35.571,50)
264.115,36
(203.776,28)
73.286,41

514.212,72
540.610,35

515.323,12
538.322,19

96.285,48
201.454,34
313.868,78

97.621,48
-

73.286,41
-

26.397,63
210.279,95
303.932,77

22.999,07
201.454,34
313.868,78

(192.196,06)

(168.570,16)

(169.196,99)

(26.397,63)

(22.999,07)

826,73
826,73
-

925,93
925,93
-

515.039,45
211.106,68
303.932,77

516.249,05
202.380,27
313.868,78

(514.212,72)
(210.279,95)
(303.932,77)

(515.323,12)
(201.454,34)
(313.868,78)

TOTAL PATRIMONI NET ……………………………………………………………………..
444.938,50

480.677,55

444.938,50

480.677,55

-

-

Provisions a llarg termini ………………………………………………………………………..
792,46
12
Deutes a llarg termini ………………………………………………………………………………
609.644,25
13

12.518,83
583.443,49

792,46
609.644,25

12.518,83
583.443,49

-

-

TOTAL PASSIU NO CORRENT ………………………………………………………
610.436,71

595.962,32

610.436,71

595.962,32

-

-

Provisions a curt temini ………………………………………………………………………..
2.343,47
12
Deutes a curt termini …………………………………………………………………………… 299.687,76
Creditors comercials i altres comptes que s'han de pagar ………………………………………….
79.533,27
Periodificacions …………………………………………………………………………………
461,49

2.923,98
297.318,61
48.831,79
436,97

2.343,47
299.687,76
79.533,27
461,49

2.923,98
297.318,61
48.831,79
436,97

-

-

TOTAL PASSIU CORRENT ……………………………………………………… 382.025,99

349.511,35

382.025,99

349.511,35

-

-

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ………………………………….
1.437.401,20

1.426.151,22

1.437.401,20

1.426.151,22

-

-

Subvencions, donacions i llegats rebuts ……………………………………………………
11
Subvencions de capital …………………………………………………………………………
Ingressos pels béns cedits per la GV ……………………………………………………………….

PASSIU NO CORRENT

PASSIU CORRENT
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
corresponent als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2010 i de 2009
Milers d'euros

NOTES
de la
MEMÒRIA

Milers d'euros

Formulat
segons l'Orde EHA 733/2010

Formulat segons el criteri
aplicat per als CCAA 2009

Diferències

(Deure) Haver

(Deure) Haver

(Deure) Haver

Exercici 2010

Exercici 2009

Exercici 2010

Exercici 2009

Exercici 2010

Exercici 2009

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis …………………………………………………………………………………….
53.220,09
51.634,81
Aprovisionanments …………………………………………………………………………………………………..
(4.137,44)
(3.597,51)
Altres ingressos d'explotació …………………………………………………………………………………….
5.392,79
6.405,67
16
Despeses de personal …………………………………………………………………………………………………….
(91.971,15)
(96.025,62)
Altres despeses d'explotació ………………………………………………………………………………………..
(62.132,17)
(42.506,48)
5, 6 y 7
Amortització de l'immobilitzat ……………………………………………………………………………………………………..
(87.260,41)
(78.735,80)

53.220,09
(4.137,44)
5.392,79
(91.971,15)
(62.132,17)
(87.260,41)

51.634,81
(3.597,51)
6.405,67
(96.025,62)
(42.506,48)
(78.735,80)

11
99,53
94,57
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres ……………………………………………………………………

26.404,68

23.045,99

Altres provisions d'explotació …………………………………………………………………………………………..
12.417,48
(6.299,45)
Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat ………………………………………………………………….
5.698,59
5.528,30
Altres resultats ……………………………………………………………………………………………………..
(55,98)
(11,61)

12.417,48
5.698,59
(55,98)

(6.299,45)
5.528,30
(11,61)

(26.305,15)

(22.951,42)

-

-

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ …………………………………………………………………………….
(168.728,67)
(163.513,12)

(142.423,52)

(140.561,70)

(26.305,15)

(22.951,42)

Ingressos financers …………………………………………………………………………………………………..
2.426,46
2.874,02
De valors negociables i altres instruments financers ……………………………………………………………………………..
19,92
136,78
Imputació de subvencions de caràcter financer …………………………………………………………….
Incorporació a l'actiu de despeses financeres ……………………………………………………………………
2.406,54
2.737,24

2.518,94
19,92
92,48
2.406,54

2.921,67
136,78
47,65
2.737,24

(92,48)
(92,48)
-

(47,65)
(47,65)
-

Despeses financeres ………………………………………………………………………………………..
(28.517,82)
(31.555,89)
Variació de valor raonable en instruments financers ……………………………………………………………………
77,68
(1,07)
Diferències de canvi …………………………………………………………………………………………………….
(1,17)
Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments financers ………………………………...…………
(224,27)
-

(28.517,82)
77,68
(1,17)
(224,27)

(31.555,89)
(1,07)
-

-

-

RESULTAT FINANCER ……………………………………………………………………………………………
(26.239,12)
(28.682,94)

(26.146,64)

(28.635,29)

(92,48)

(47,65)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ……………………………………………………………………………….
(194.967,79)
(192.196,06)

(168.570,16)

(169.196,99)

(26.397,63)

(22.999,07)

(168.570,16)

(169.196,99)

(26.397,63)

(22.999,07)

RESULTAT DE L'EXERCICI ……………………………………………………………
(194.967,79)

2.5.2.

(192.196,06)

Canvi en l’exercici 2009 en el criteri comptable aplicat a les
aportacions de la GV per assumpció del deute de FGV

En l’exercici 2009 FGV ha decidit modificar el criteri d’imputació al “Patrimoni net” de les
partides corresponents a ”Aportacions de la GV per assumpció de despeses financeres del
deute de FGV”, incloses en l’epígraf “Altres aportacions de la Generalitat Valenciana”, dins del
capítol “Fons propis”, i aplicar en compte del criteri del pagament de les despeses assumides, el
de la meritació d’estes, tal com es descriu en la nota 4.14 (Subvencions, donacions i llegats).
Este canvi es justifica en el fet que, d’esta manera, es recull de manera més veraç el valor
del patrimoni de l’entitat, en mantindre el mateix mètode de registre tant de les despeses
financeres imputades a pèrdues i guanys com de les subvencions que s’han de rebre per a
compensar les dites despeses, via assumpció de la càrrega del deute de FGV per la GV.
A este fi, s’ha considerat positivament el manteniment continuat del criteri d’assumpció del
deute i de la seua càrrega en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat
Valenciana aprovades per a l’exercici 1995 i següents, fins a la data.
La conciliació per a l’exercici 2009 entre les aportacions de la Generalitat Valenciana per
assumpció de les despeses financeres del deute de FGV i els registres comptables, és la següent:
milers d'euros

Imputacions de l'exercici 2009, amb abonament en:
(12100) Resultats d'exercicis anteriors …………………….……………
10.230,39
(11820) Aportacions de la GV per assumpció de despeses del deute ………………
16.959,92
Total aportacions GV comptabilitzades ………………….…………………………….27.190,31
de les quals:
Aplicades al pagament de venciments d'interessos del deute …………………
Pendents d'aplicar, formen part del saldo del compte
(47805) GV deutora per subvencions ……...………………………….……..
Total aportacions GV aplicades ………………….…………………………….
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18.269,30
8.921,01
27.190,31

2.6.

Correcció d’errors

En l’elaboració dels comptes anuals no s’ha detectat cap error significatiu que haja suposat
la reexpressió dels imports inclosos en els comptes anuals de l’exercici 2009.

3.

Aplicació del resultat

Les pèrdues de l’exercici 2010 es presenten en l’epígraf “Resultat de l’exercici” juntament
amb “Altres aportacions de la Generalitat Valenciana”, en el patrimoni net. Els resultats de
l’exercici i les “Aportacions de la GV imputables al resultat de l’exercici” s’incorporaran en el
pròxim exercici a la partida “Resultats d’exercicis anteriors”.

4.

Normes de registre i valoració

Les principals normes de registre i valoració, utilitzades per l’entitat en l’elaboració dels seus
comptes anuals dels exercicis 2010 i 2009, d’acord amb les establides pel Pla General de
Comptabilitat, han sigut les següents:

4.1.

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 és el cas, per les pèrdues per deteriorament que haja
experimentat. Els dits actius s’amortitzen en funció de la seua vida útil.
a)

Propietat industrial: en este compte es registren els imports satisfets per a l’adquisició
de la propietat o el dret d’ús de les diferents manifestacions d’esta, o per les despeses
incorregudes amb motiu del registre de la desenvolupada per l’entitat.

b)

Aplicacions informàtiques: l’entitat registra en este compte els costos incorreguts en
l’adquisició i el desenvolupament de programes informàtics, inclosos els costos de
desenvolupament de les pàgines web. Els costos de manteniment de les aplicacions
informàtiques es registren en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què
s’incorren. L’amortització de les aplicacions informàtiques es realitza aplicant el mètode
lineal a raó del 33% anual, a partir de l’any següent al de la seua posada en marxa.

4.2.

Immobilitzat material

L’immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció i,
posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament, si n’hi haguera, segons al criteri mencionat més avant.
Les despeses de conservació i manteniment dels diferents elements que componen
l’immobilitzat material s’imputen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què
s’incorren. Per contra, els imports invertits en millores que contribuïxen a augmentar la
capacitat o l’eficiència o a allargar la vida útil dels dits béns es registren com a major cost
d’estos.
Per a aquells immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per a
estar en condicions d’ús, els costos capitalitzats inclouen les despeses financeres que
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s'hagen meritat abans de la posada en condicions de funcionament del bé i que hagen sigut
girats pel proveïdor o corresponguen a préstecs o a un altre tipus de finançament alié,
específic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició o fabricació d’este.
Els treballs que l’entitat realitza per al seu immobilitzat es registren al cost acumulat que
resulta d’afegir als costos externs els costos interns, determinats segons els consums propis
de materials, la mà d’obra directa incorreguda i les despeses generals de fabricació
calculades segons taxes d’absorció semblants a les aplicades als efectes de la valoració
d’existències.
L’entitat amortitza l’immobilitzat material seguint el mètode lineal i aplica percentatges
d’amortització anual calculats segons els anys de vida útil estimada dels respectius béns,
segons el detall següent:

Percentatge
d’amortització

Edificis i altres construccions

........................

3%

Instal·lacions fixes ferroviàries

......................

1,5% i 6%

Maquinària

...................................................

10%

.................................................

8%

........................................................

30%

Instal·lacions
Utillatge

Mobiliari i equips d’oficina

.............................

Equips per a procés d’informació
Elements de transport no ferroviari
Elements de transport ferroviari
Recanvis d’immobilitzat

10%

..................

25%

...............

14%

.................... 4%, 5%,6%,7% i 8%

................................

7%

Quan s’incorporen al valor de l’immobilitzat costos de renovació, ampliació, modernització o
millora, es recalculen els percentatges anuals d’amortització segons el nou període de vida
útil assignat a l’element, per la qual cosa l’amortització realment aplicada a determinats
elements pot no coincidir amb la derivada de la taula general especificada.
Immobilitzat transferit i adscrit a FGV
L’immobilitzat material que va ser transferit a la Generalitat Valenciana i, posteriorment,
adscrit a FGV en virtut del Reial Decret 1496/1986, es presenta en el balanç de situació
valorat d’acord amb la liquidació efectuada per FEVE a 31 de desembre de 1986. El dit
immobilitzat va ser registrat al seu dia amb abonament al compte “Patrimoni d’afectació” de
l’epígraf “Fons patrimonial” del balanç de situació.
Immobilitzat entregat per la Generalitat Valenciana
Les inversions en instal·lacions fixes ferroviàries realitzades directament per la Generalitat
Valenciana i entregades, després de l’acabament, a l’entitat per a la posada en servici i
explotació es presenten en el balanç de situació d’acord amb la valoració reflectida en el
certificat d’entrega. El dit immobilitzat es registra amb abonament al subepígraf “Aportacions
de la GV d’infraestructures i altres immobilitzats” del balanç de situació.
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Deteriorament del valor d’actius intangibles i materials
Al tancament de cada exercici o sempre que hi haja indicis de pèrdua de valor l’entitat
estimarà la possible existència de pèrdues de valor que reduïsquen el valor recuperable dels
dits actius a un import inferior al del seu valor comptable.
L’import recuperable es determina com el major import entre el valor raonable menys els
costos de venda i el valor en ús.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor revertix posteriorment, l’import comptable de
l’actiu s’incrementa en l’estimació revisada de l’import recuperable, però de tal manera que
l’import comptable en llibres incrementat no supere l’import comptable que s’hauria
determinat si no s’haguera reconegut cap pèrdua per deteriorament en exercicis anteriors.
La dita reversió d’una pèrdua per deteriorament del valor es reconeix com a ingrés.
Durant l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2010 l’entitat no ha identificat cap indici
referent al deteriorament del seu immobilitzat material i intangible.

4.3.

Inversions immobiliàries

L’epígraf “Inversions immobiliàries” del balanç de situació arreplega els valors de terrenys,
edificis i altres construccions que es mantenen bé per a explotar-los en règim de lloguer, bé
per a obtindre una plusvàlua en la venda com a conseqüència dels increments que es
produïsquen en el futur en els seus respectius preus de mercat.
Estos actius es valoren d’acord amb els criteris indicats en la nota 4.2, relativa a
l’immobilitzat material.

4.4.

Arrendaments

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les
condicions d’estos es deduïsca que es transferixen a l’arrendatari substancialment els riscos
i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es
classifiquen com a arrendaments operatius.
Arrendament financer
Al tancament de l’exercici 2010, no s’ha realitzat cap operació en concepte d’arrendament
financer.
Arrendament operatiu
Els ingressos i les despeses derivats dels acords d’arrendament operatiu es carreguen al
compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es meriten.
Així mateix, el cost d’adquisició del bé arrendat es presenta en el balanç de conformitat amb
la seua naturalesa, incrementat per l’import dels costos del contracte directament
imputables, els quals es reconeixen com a despeses en el termini del contracte, i s’aplica el
mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l’arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que poguera realitzar-se en contractar un arrendament
operatiu es tractarà com un cobrament o pagament anticipat que s’imputarà a resultats al
llarg del període de l’arrendament, a mesura que se cedisquen o es reben els beneficis de
l’actiu arrendat.
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4.5.
4.5.1.

Instruments financers
Actius financers

Classificació
Els actius financers que posseïx l’entitat es classifiquen en les categories següents:
a)

Préstecs i partides que s’han de cobrar: actius financers originats en la venda de béns
o en la prestació de servicis 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 dels
quals són de quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu.

b)

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys:
s’inclouen en esta categoria els actius financers que així designa l’empresa en el
moment del reconeixement inicial, pel fet que la dita designació elimina o reduïx de
manera significativa asimetries comptables, o bé els dits actius formen un grup el
rendiment del qual s’avalua, per part de la direcció de l’entitat, sobre la base del seu
valor raonable i d’acord amb una estratègia establida i documentada.

c)

Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, associades i multigrup: es consideren
empreses del grup aquelles vinculades amb l’entitat per una relació de control, i empreses
associades aquelles sobre les quals l’entitat exercix una influència significativa.
Addicionalment, dins de la categoria de multigrup s’inclouen aquelles societats sobre les
quals, en virtut d’un acord, s’exercix un control conjunt amb un soci o més d’un.

Valoració inicial
Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació entregada
més els costos de la transacció que siguen directament atribuïbles.
Valoració posterior
Els préstecs, les partides que s’han de cobrar i les inversions mantingudes fins al venciment
es valoren pel seu cost amortitzat.
Els actius financers a valor raonable s’avaluen sense deduir els costos de transacció en què
es poguera incórrer en la seua venda. Els canvis que es produïsquen en el valor s’imputen
en el compte de pèrdues i guanys.
Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost,
minorat, si és el cas, per l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
Les dites correccions es calculen com la diferència entre el seu valor en llibres i l’import
recuperable, entés este com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de
venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió. Excepte millor
evidència de l’import recuperable, es pren en consideració el patrimoni net de l’entitat
participada, corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració (incloent-hi
el fons de comerç, si n’hi haguera).
Almenys al tancament de l’exercici l’entitat realitza un test de deteriorament per als actius
financers que no estan registrats a valor raonable. Es considera que hi ha evidència objectiva
de deteriorament si el valor recuperable de l’actiu financer és inferior al seu valor en llibres.
Quan es produïx, el registre d'este deteriorament s’inscriu en el compte de pèrdues i guanys.
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4.5.2.

Passius financers

Són passius financers aquells dèbits i partides que s’han de pagar que té l’entitat i que s’han
originat en la compra de béns i servicis, o també aquells que sense tindre un origen
comercial, no poden ser considerats com a instruments financers derivats.
Els dèbits i les partides que s’han de pagar es valoren inicialment al valor raonable de la
contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb
posterioritat, els dits passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat.

4.6.

Existències

Les existències es valoren al preu d’adquisició, que inclou totes les despeses addicionals
consignades en factura que es produïsquen fins a la posada a disposició de l’entitat, com
ara transports, duanes, assegurances, etc.
La valoració dels productes obsolets, defectuosos, o de lent moviment, s’ha reduït al seu
possible valor de realització.

4.7.

Transaccions en moneda estrangera

La moneda funcional utilitzada per l’entitat és l’euro. Conseqüentment, les operacions en
altres divises distintes de l’euro es consideren denominades en moneda estrangera i es
registren segons els tipus de canvi vigents en les dates de les operacions.
Al tancament de l’exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera
es convertixen aplicant el tipus de canvi en la data del balanç de situació. Els beneficis o les
pèrdues posats de manifest s’imputen directament al compte de pèrdues i guanys de
l’exercici en què es produïxen.

4.8.

Impost sobre beneficis

Atés que FGV ha incorregut en pèrdues durant l’exercici 2010, igual que en els exercicis
anteriors, la direcció de l’entitat estima que no hi ha cap import que s’haja de pagar en
concepte d’impost sobre societats, ni serà possible compensar pèrdues en els exercicis
futurs.

4.9.

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s’imputen segons el criteri de meritació, és a dir, quan es
produïx el corrent real de béns i servicis que estos representen, amb independència del
moment en què es produïsca el corrent monetari o financer derivat d’estos. Els dits
ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts descomptes i
impostos.
El reconeixement dels ingressos per vendes es produïx en el moment en què s’han transferit
al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut, i no es
manté la gestió corrent sobre el dit bé, ni es reté el control efectiu sobre este.
Quant als ingressos per prestació de servicis, estos es reconeixen considerant el grau de
realització de la prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció puga
ser estimat amb fiabilitat.
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Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interés
efectiu i els dividends, quan es declara el dret de l’accionista a rebre’ls. En tot cas, els
interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició
es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys.

4.10. Provisions i contingències
L’entitat en la formulació dels comptes anuals diferencia entre:
a)

Provisions: saldos creditors que cobrixen obligacions actuals derivades de successos
passats, la cancel·lació dels quals és probable que origine una eixida de recursos, però
que resulten indeterminats quant al seu import i / o moment de cancel·lació.

b)

Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos
passats, la materialització futura dels quals està condicionada al fet que ocórrega o no,
un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l’entitat.

Els comptes anuals arrepleguen totes les provisions respecte a les quals s’estima que la
probabilitat que s’haja d’atendre l’obligació és major que en cas contrari. Els passius
contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s’informa sobre estos en les
notes de la memòria, en la mesura que no siguen considerats com a remots.
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import
necessari per a cancel·lar o transferir l’obligació, tenint en compte la informació disponible
sobre el succés i les seues conseqüències, i es registren els ajustos que sorgisquen per
l’actualització de les dites provisions com una despesa financera a mesura que es merite.
La compensació que s’ha de rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, sempre
que no hi haja dubtes del fet que el dit reemborsament serà percebut, es registra com a
actiu, excepte en el cas que hi haja un vincle legal pel qual s’haja exterioritzat una part del
risc, i en virtut del qual l’entitat no estiga obligada a respondre; en esta situació, la
compensació es tindrà en compte per a estimar l’import que, si és el cas, figurarà en la
corresponent provisió.

4.11. Indemnitzacions per acomiadament
D’acord amb la reglamentació de treball vigent, l’entitat està obligada al pagament
d’indemnitzacions als empleats amb els quals rescindisca, davall determinades condicions,
les seues relacions laborals. La directora gerent de l’entitat considera que no es produiran
acomiadaments anormals significatius i, per consegüent, el balanç de situació adjunt no
inclou cap provisió per este concepte.

4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de forma
duradora en l’activitat de l’entitat, la finalitat principal dels quals és la minimització de
l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent-hi la reducció o
l’eliminació de la contaminació futura.
L’activitat de l’entitat, per la seua naturalesa, no té un impacte mediambiental significatiu.
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4.13. Compromisos per pensions
4.13.1.

Pla de pensions de FGV

En compliment del mandat inclòs en la clàusula 20 del VII Conveni Col·lectiu Interprovincial
de FGV, el mes de novembre de 2002 es va formalitzar el Pla de Pensions dels Empleats de
FGV.
Es tracta d’un pla de pensions del sistema d’ocupació i de caràcter mixt, en raó de les
obligacions estipulades:
•

Aportacions definides per a les contingències de jubilació, invalidesa o defunció.

•

Prestació definida addicional per a la contingència de defunció en actiu del partícip.

El pla és finançat per FGV com seguix:
•

Aportació inicial, que va ser totalment desemborsada en exercicis anteriors.

•

Aportacions definides mensuals del 0,85% del salari brut abonat a cada partícip.

•

Contribucions periòdiques per a atendre el cost net de les primes de l’assegurança
de vida que garantix la prestació definida addicional per defunció, la pòlissa de la
qual ha sigut contractada, en qualitat de prenedor, pel mateix pla de pensions.

Així mateix, les especificacions del pla reconeixen drets als empleats que estan en
determinades situacions de suspensió de la relació laboral i establixen que l’entitat
promotora no els ingresse les aportacions imputables al període de suspensió fins a la data
del reingrés efectiu, si es produïx. Les dites especificacions també regulen el dret dels
empleats que causen alta com a partícips en el pla de pensions a una aportació inicial
equivalent al 0,85% dels salaris percebuts en els dotze mesos anteriors.
4.13.2.

Indemnitzacions per jubilació anticipada

El V Conveni Col·lectiu Interprovincial establix indemnitzacions a favor d’aquells empleats
fixos que, complint determinades condicions, accedisquen voluntàriament a la jubilació
anticipada entre els 60 i els 64 anys, d’acord amb la normativa de la Seguretat Social.
Esta prestació està garantida per mitjà de pòlissa d’assegurança que es finança com seguix:
•

Aportació d’una prima inicial, que es troba totalment desemborsada, que cobrix els
drets per servicis passats en el moment de la seua formalització.

•

Primes anuals per a les meritacions dels servicis futurs.

La direcció de l’entitat estima que les primes pagades cobrixen suficientment les meritacions
generades pel col·lectiu i que no hi haurà pagaments diferits per empleats actuals en actiu o
en excedència, diferents dels inclosos en la pòlissa d’assegurança, per la qual cosa no fa
falta mantindre ni dotar cap provisió per a este concepte.
4.13.3.
Despeses funeràries i indemnització per defunció d’empleats
jubilats abans del 15 de novembre de 2002
L’article 20.3 del Text Refós de la Normativa Laboral Interna reconeix prestacions en forma
de capital en el moment en què moren els empleats que van adquirir la condició de jubilats
mentre treballaven en les línies ferroviàries explotades actualment per FGV, tant abans com
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després de la transferència a la Generalitat Valenciana dels servicis ferroviaris. Les dites
prestacions es concedixen a favor dels drethavents dels antics empleats.
Este compromís està garantit per mitjà de sengles pòlisses d’assegurança formalitzades
amb efectes des de l'1 de gener de 2002, una pels empleats jubilats amb anterioritat a l'1 de
gener de 1986 (durant la gestió per compte de l’Estat) i una altra pels empleats jubilats amb
posterioritat a la dita data (etapa de gestió per compte de la Generalitat Valenciana). En
virtut de l’acord de formalització del Pla de pensions de FGV, que va suposar renunciar al
dret generat sobre esta indemnització a canvi de les prestacions reconegudes en este, des
del 15 de novembre de 2002, els empleats en actiu no tenen el caràcter d’assegurables en
les dites pòlisses.
Les dites pòlisses es financen per mitjà del pagament de dos primes úniques que són
regularitzades si la variació de les pensions és diferent de la prevista per al seu càlcul. Si és
el cas, les regularitzacions de primes es registraran d’acord amb la normativa comptable
vigent.
4.13.4.

Garanties addicionals per defunció i invalidesa

La Normativa Laboral Interna requerix que FGV ha de tindre contractada una pòlissa
d’assegurança d’adhesió voluntària, que cobrisca els riscos de defunció per causa natural o
per accident i d’invalidesa absoluta i permanent, el cost de les primes de la qual serà
compartit amb els empleats en actiu que sol·liciten ser-hi inclosos, en qualitat d’assegurats.
Per a este fi, FGV té contractada amb una entitat asseguradora, de reconegut prestigi i
solvència, una pòlissa col·lectiva d’assegurança de vida temporal i renovable.

4.14. Subvencions, donacions i llegats
Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts l’entitat aplica el
següent criteri, adaptat al que establix l’Orde del Ministeri d’Economia i Hisenda
EHA/733/2010, de 25 de març:
4.14.1.

Definició i registre de les subvencions

S’entén per subvenció qualsevol quantitat dinerària o en espècie rebuda d’administracions i
entitats públiques o de persones i empreses privades, sense que FGV haja de realitzar cap
contraprestació directa, i per la qual el concedent establirà, eventualment, els objectius i les
obligacions que ha de complir esta entitat beneficiària.
Les subvencions rebudes d’administracions públiques i els seus organismes, diferents de la
Generalitat Valenciana, o d’empreses privades, es regiran per allò que s’ha estipulat en
l’apartat 1 de la NRV 18a del PGC, que, en resum, diu:
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a)

Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor
raonable de l’import o el bé concedit, segons 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 és el cas, quan es produïsca la seua alienació o
correcció valorativa per deteriorament. En tot cas, es considera de naturalesa
irreversible les correccions valoratives per deteriorament dels esmentats elements en
la part en què han sigut finançats amb subvencions.

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 concedixen
excepte si es destinen a finançar el dèficit d’explotació d’exercicis futurs, i en este cas
s’imputaran en el compte de pèrdues i guanys dels dits exercicis. Si es concedixen per
a finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a mesura que es meriten
les despeses finançades.
4.14.2.
Aportacions i subvencions, donacions i llegats atorgats per la
Generalitat Valenciana

Les aportacions, les subvencions, les donacions o els llegats no reintegrables rebuts de la
Generalitat Valenciana a favor de FGV, es classifiquen i registren d’acord amb els apartats
següents:
a)

Subvencions, donacions i llegats
Subvencions que complixen els requisits de la Llei 38/2003, General de Subvencions, o
aquelles específiques que financen activitats o prestacions de servici declarades
d’“interés públic o general” per una norma jurídica, en un conveni o en un contracte
programa, formalitzat amb l’òrgan administratiu corresponent, on s’especifique la
finalitat o el destí de la subvenció i l’import d’esta.
Si l’entitat s’entén que realitza una única activitat específica i esta es declara d’interés
públic, totes les subvencions de la GV s’entendran incloses en este apartat. A este fi,
no computaran com a activitats distintes les accessòries o complementàries de la
principal.
Es consideren subvencions en sentit estricte i el seu reconeixement, registre i
imputació a resultats és el detallat en la nota 4.14.1 anterior.

b)

Aportacions de la Generalitat Valenciana al fons patrimonial
D’acord amb la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, l’amortització del
deute financer de l’entitat és assumida directament per la Generalitat Valenciana i es
considera com a “Aportació de la Generalitat Valenciana al fons patrimonial”.
No són subvencions i es reconeixeran a la seua meritació directament en la partida
“Fons patrimonial” del capítol “Fons propis” del balanç de situació.
Per tant, la totalitat dels venciments de principal del deute de FGV el 2010, atesos
directament per la Generalitat Valenciana, s’han registrat en esta partida del patrimoni
net.

c)

Altres aportacions de la Generalitat Valenciana
Quan es tracte d’aportacions, subvencions o transferències per a compensar pèrdues
genèriques, amb finalitat indeterminada, genèriques per a finançar immobilitzat o per a
despeses específiques no afectes a una activitat o prestació de servici concreta que
estiga considerada d’interés públic, es classificaran com a “Aportacions de socis” en
algun dels subepígrafs següents:
I.

Aportacions de la Generalitat Valenciana per a compensar pèrdues:
Segons s’establix en la norma sisena d’EHA/733/2010, l’entitat les registra, a la
seua meritació, com a “Aportacions de socis” en el subepígraf “Aportacions de la
GV que s’han d’imputar amb el resultat de l’exercici”, per l’import aprovat en els
pressupostos de la Generalitat Valenciana per a cada exercici.
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Així mateix, este subepígraf inclou la contrapartida dels interessos i de les
despeses del deute financer de l’entitat meritats durant l’exercici i el pagament
dels quals atén directament la Generalitat Valenciana al seu venciment, d’acord
amb les successives lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Quant a les aportacions destinades a les despeses de formalització o
d’amortització del deute financer (comissions d’aval, depeses d’obertura o altres
despeses, imputables a l’obtenció o al pagament dels préstecs) que són
assumits per la Generalitat Valenciana, es reconeixeran dins del subepígraf
“Aportacions de la GV per a l’adquisició d’immobilitzat” si les despeses
financeres s’imputen a diversos exercicis segons el pla financer d’amortització
del deute que els va causar, però es registraran en este subepígraf si les
despeses s’imputen en la seua totalitat a l’exercici corrent.
II.

Aportacions de la Generalitat Valenciana per a l’adquisició d’immobilitzat:
Consistixen, fonamentalment, en fons destinats a l’adquisició d’immobilitzat, o en
fons per al pagament per FGV del deute que va finançar l’adquisició
d’immobilitzat, a més de les aportacions per a despeses de formalització del
deute financer que s’imputen en diversos exercicis.
Es registraran, a la seu meritació, com a “Aportacions de socis” en el subepígraf
“Aportacions de la GV per a l’adquisició d’immobilitzat” per a finançar les partides
previstes en el programa d’inversions de cada exercici, aprovat en els
pressupostos de la Generalitat Valenciana per a cada exercici. Es valoren per
l’import concedit, i es traspassa al subepígraf “Aportacions de la GV que s’han
imputar amb el resultat de l’exercici” a partir de la data de posada en marxa dels
actius finançats per les subvencions, d’acord amb els percentatges d’amortització
aplicats durant la vida útil dels dits actius.
En cas de registrar "Deterioraments de béns d’immobilitzat" finançats amb les
dites aportacions de la GV, es traspassarà al subepígraf “Aportacions de la GV
que s’han d’imputar amb el resultat de l’exercici” una quantitat d’estes calculada
en la mateixa proporció que el deteriorament imputat al bé amb estes finançat.
Els deterioraments dels dits béns tindran el caràcter d’irreversibles en la part en
què han sigut finançats amb estes aportacions.

III.

Aportacions de la Generalitat Valenciana d’infraestructures i altres
elements d’immobilitzat:
Consistix en l’entrega o la cessió per la GV de béns d’immobilitzat que s’usaran
per a l’explotació de servicis de transport que té assignada FGV.
Es registraran com a “Aportacions de socis” a la seua entrega a FGV i es
registraran en el subepígraf “Aportacions de la GV d’infraestructures i altres
immobilitzats”. Es valora d’acord amb el preu assignat i comunicat per l’òrgan
administratiu que el transferix a esta entitat i es traspassa al subepígraf
“Aportacions de la GV que s’han d’imputar amb el resultat de l’exercici” a partir
de la data de la posada en servici de les instal·lacions cedides o de la data de
cessió, si és posterior, d’acord amb els percentatges d’amortització aplicats
durant la vida útil dels dits actius.
Si és el cas, les imputacions per "Deterioraments de béns d’immobilitzat"
aportats per la GV, suposarà traspassar des d'este apartat al subepígraf
“Aportacions de la GV que s’han d’imputar amb el resultat de l’exercici” una
quantitat igual al deteriorament imputat a l’element d’immobilitzat i el dit
deteriorament tindrà el caràcter d’irreversible.
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4.15. Actius no corrents i grups alienables d’elements
mantinguts per a la venda
L’entitat classifica un actiu no corrent o un grup alienable com a mantingut per a la venda
quan ha pres la decisió de venda d’este i s’estima que la venda es realitzarà en els pròxims
dotze mesos.
Estos actius o grups alienables es valoren pel menor entre el seu valor comptable i el seu
valor raonable, una vegada deduïts els costos necessaris per a la venda.
Els actius classificats com a no corrents mantinguts per a la venda no s’amortitzen, però a la
data de cada balanç de situació es realitzen les corresponents correccions valoratives
perquè el valor comptable no excedisca el valor raonable menys els costos de venda.
Els ingressos i les despeses generades pels actius no corrents i grups alienables
d’elements, mantinguts per a la venda, que no complixen els requisits per a qualificar-los
com a operacions interrompudes, es reconeixen en la partida del compte de pèrdues i
guanys que corresponga segons la seua naturalesa.

4.16. Transaccions amb parts vinculades
L’entitat realitza totes les seues operacions amb vinculades a valors de mercat.
Addicionalment, els preus de transferència es troben adequadament suportats fet pel qual la
direcció de l’entitat considera que no hi ha riscos significatius per este aspecte dels quals
puguen derivar-se passius de consideració en el futur.
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5.

Immobilitzacions intangibles

El moviment que hi ha hagut en este epígraf del balanç de situació en els exercicis 2010 i
2009 ha sigut el següent (en milers d’euros):

Patents i
marques
Saldo net comptable, inici exercici 2009 ………………...…….

---

1.024,09

Saldo inicial brut, exercici 2009 …………………...…………….

89,17

Acomptes i immobilitzacions en curs
Patents i
Aplicacions
marques
informàtiques Total en curs

Total

---

257,41

257,41

1.281,50

5.952,92

---

257,41

257,41

6.299,50

Entrades o addicions ………………………………….………….
--Aportacions de la Generalitat Valenciana ………………..……
--Resta d'entrades:
Valor de compra …………………………...……………………..
--Despeses financeres capitalitzades ……………………………………..---

413,89
---

-----

34,36
---

34,36
---

448,25
---

413,89
---

-----

34,36
---

34,36
---

448,25
---

Traspassos ……………………………………………………….
--Valor de compra ……………..………………………………..
--Despeses financeres capitalitzades …………………………………… ---

256,05
256,05
---

-------

( 256,05 )
( 256,05 )
---

( 256,05 )
( 256,05 )
---

Eixides, baixes o regularitzacions ………………………………..
--Baixes per vendes en l'exercici ………………………………………… --Traspassos a altres/des d'altres partides de l'immobilitzat …………
----Altres regularitzacions ………………………………..……………
Saldo final brut, exercici 2009 ……………………………….

89,17

Amortització acumulada,
saldo inicial exercici 2009 …………………………..………….. ( 89,17 )
Dotació a l'amortització de l'exercici …………………….………

---

Augments per traspassos o regularitzacions ……………...…..

---

Disminucions per eixides, baixes o traspassos ………………..

---

Amortització acumulada,
saldo final exercici 2009 ……………………………………...

( 89,17 )

--------6.622,86

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

---------

---------

---------

---

35,72

35,72

6.747,75

( 4.928,83 )

---

---

---

( 5.018,00 )

( 432,50 )

---

---

---

( 432,50 )

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

( 5.361,33 )

---

---

---

( 5.450,50 )

---

35,72

35,72

1.297,25

Saldo net comptable, final exercici 2009 …………………..…….

---

1.261,53

Saldo inicial brut, exercici 2010 ………………..………………….

89,17

6.622,86

---

35,72

35,72

6.747,75

Entrades o addicions ………………………………….………….
--Aportacions de la Generalitat Valenciana ………………..……
--Resta d'entrades:
--Valor de compra …………………………...……………………..
Despeses financeres capitalitzades ……………………………………..---

442,02
---

-----

12,35
---

12,35
---

454,37
---

442,02
---

-----

12,35
---

12,35
---

454,37
---

Traspassos ……………………………………………………….
--Valor de compra ……………..………………………………..
--Despeses financeres capitalitzades …………………………………… ---

34,82
34,82
---

-------

( 34,82 )
( 34,82 )
---

( 34,82 )
( 34,82 )
---

Eixides, baixes o regularitzacions ………………………………..
--Baixes per vendes en l'exercici ………………………………………… --Traspassos a altres/des d'altres partides de l'immobilitzat …………
--Altres regularitzacions ………………………………..……………
---

36,70
--36,70
---

---------

---------

---------

7.136,40

---

13,25

13,25

7.238,82

Saldo final brut, exercici 2010 ……………………………….…….

89,17

Amortització acumulada,
saldo inicial exercici 2010 ……………………………..……….. ( 89,17 )
Dotació a l'amortització de l'exercici …………………….………

---

Augments per traspassos o regularitzacions ……………...…..

---

Disminucions per eixides, baixes o traspassos ………………..

---

Amortització acumulada,
Saldo final exercici 2010 ………………………………...……..
Saldo net comptable, final exercici 2010 …………………..…….
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Aplicacions
informàtiques

( 89,17 )
---

------36,70
--36,70
---

( 5.361,33 )

---

---

---

( 5.450,50 )

( 611,13 )

---

---

---

( 611,13 )

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

( 5.972,46 )

---

---

---

( 6.061,63 )

1.163,94

---

13,25

13,25

1.177,19

Al tancament de l’exercici 2010 i 2009 l’entitat tenia elements de l’immobilitzat intangible
totalment amortitzats que seguien en ús, segons el detall següent (en milers d’euros):

Valor comptable (brut)

2010

2009

Patents i marques ……………………….…………...…….
89,17
Aplicacions informàtiques ………………………...……….….
5.314,56

89,17
4.816,51

Total …………….………………….……………………...……
5.403,73

4.905,68

Al tancament de l’exercici 2010, la societat tenia compromisos ferms de compra
d’aplicacions informàtiques per un import de 6,20 milers d’euros. Estes compres es
finançaran amb fons procedents d’aportacions de la Generalitat Valenciana per a l’adquisició
d’immobilitzat.
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6.

Immobilitzat material

El moviment que hi ha hagut en este capítol del balanç de situació en els exercicis 2010 i
2009, així com la informació més significativa que afecta este epígraf han sigut els següents
(en milers d’euros):

Terrenys

Edificis i
construccions

Instal·lacions
fixes ferroviàries

Elements de
transport de
viatgers per
ferrocarril

Acomptes i
Altre immobilitzat immobilitzacions
material
en curs

Total

Saldo net comptable, inici exercici 2009 ……………….……….

8.865,70

65.307,65

701.966,99

315.184,29

41.714,87

122.500,19

1.255.539,69

Saldo inicial brut, exercici 2009 ……………...………………….

8.865,70

85.159,59

933.989,41

480.655,13

80.473,03

122.500,19

1.711.643,05

Entrades o addicions ………………………….…………………….
98,71
--Aportacions de la Generalitat Valenciana ………………..………
Resta d'entrades:
98,71
Valor de compra ………………………….………………………..
Despeses financeres capitalitzades en l'exercici ………………………---

828,37
---

9.586,97
---

46.107,16
---

19.942,07
---

41.175,60
---

117.738,88
---

828,37
---

9.586,22
0,75

44.664,25
1.442,91

19.922,37
19,70

39.901,71
1.273,89

115.001,63
2.737,25

536,44

180,43
180,43
---

2.620,77
2.607,21
13,56

71.596,47
70.642,28
954,19

4.051,01
4.051,01
---

( 78.985,12 )
( 78.005,91 )
( 979,21 )

( 21.452,78 )
( 21.452,78 )
-----

( 2.166,56 )
----( 2.166,56 )

( 23,03 )
----( 23,03 )

Traspassos (recepció de l'immobilitzat) ………………….………..

524,98
Valor de compra ……………………………...……………………..
11,46
Despeses financeres capitalitzades ……………………………………………
Eixides, baixes o regularitzacions ………………………………….
--Baixes per vendes en l'exercici ……………………………………………. --Traspassos a altres/des d'altres partides de l'immobilitzat …………….… ----Altres regularitzacions …………………………………………...……
Saldo final brut, exercici 2009 ……………………………….
Amortització acumulada,
saldo inicial exercici 2009 …………………………………..
Dotació a l'amortització de l'exercici ………………………...……

9.500,85

( 19,94 )
----( 19,94 )

---------

( 23.662,31 )
( 21.452,78 )
--( 2.209,53 )
1.805.719,62

86.148,45

946.197,15

576.905,98

102.299,55

---

( 19.851,94 )

( 232.022,42 )

( 165.470,83 )

( 38.758,15 )

---

( 456.103,34 )

---

( 2.739,73 )

( 36.080,72 )

( 30.468,70 )

( 8.980,97 )

---

( 78.270,12 )

Augments per traspassos i regularitzacions …………………….....
----Traspassos des d'altres partides de l'immobilitzat ……………………………
--Altres regularitzacions …………………………………...…………..

-------

-------

Disminucions per eixides, baixes o traspassos …………………...…. ----Baixes per vendes en l'exercici ……………...……………………..
--Traspassos a altres partides de l'immobilitzat …………………...……
--Altres regularitzacions ………………………………...……………..
Amortització acumulada,
saldo final exercici 2009 …………………………………..……..
---

14,83
----14,83

---------

------21.455,50
21.452,76
--2,74

------2.094,81
----2.094,81

( 22.576,84 )

( 268.103,14 )

( 174.484,03 )

( 45.644,31 )

84.667,64

-------

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

------23.565,14
21.452,76
--2.112,38
( 510.808,32 )

Saldo net comptable, final exercici 2009 …………………...….

9.500,85

63.571,61

678.094,01

402.421,95

56.655,24

84.667,64

1.294.911,30

Saldo inicial brut, exercici 2010 …………………………...…….

9.500,85

86.148,45

946.197,15

576.905,98

102.299,55

84.667,64

1.805.719,62

Entrades o addicions ………………………….…………………….
88,00
--Aportacions de la Generalitat Valenciana ………………..………
Resta d'entrades:
88,00
Valor de compra ………………………….………………………..
Despeses financeres capitalitzades en l'exercici ………………………---

182,26
---

2.562,14
---

55.578,27
---

4.704,51
---

63.030,42
---

126.145,60
---

182,26
---

2.562,14
---

54.621,26
957,01

4.704,51
---

61.580,89
1.449,53

123.739,06
2.406,54

1,75
1,75
---

1.204,66
1.204,66
---

39.222,72
38.716,40
506,32

518,83
518,83
---

( 40.947,97 )
( 40.441,65 )
( 506,32 )

( 0,01 )
( 0,01 )
---

( 24.089,16 )
( 24.089,16 )
-----

( 15,52 )
----( 15,52 )

( 37,30 )
--( 36,70 )
( 0,60 )

( 24.143,12 )
( 24.089,16 )
( 36,70 )
( 17,26 )

Traspassos (recepció de l'immobilitzat) ………………….………..

---

--Valor de compra ……………………………...……………………..
Despeses financeres capitalitzades ……………………………………… --Eixides, baixes o regularitzacions ………………………………….
( 1,14 )
Baixes per vendes en l'exercici ……………………………………………. --Traspassos a altres/des d'altres partides de l'immobilitzat …………….… --( 1,14 )
Altres regularitzacions …………………………………………...……
Saldo final brut, exercici 2010 ……………………………….
Amortització acumulada,
saldo inicial exercici 2010 …………………………………..
Dotació a l'amortització de l'exercici ………………………...……

9.587,71

---------

--------949.963,95

647.617,81

107.507,37

---

( 22.576,84 )

( 268.103,14 )

( 174.484,03 )

( 45.644,31 )

---

( 510.808,32 )

---

( 2.756,30 )

( 36.315,72 )

( 36.893,39 )

( 10.648,31 )

---

( 86.613,72 )

Augments per traspassos i regularitzacions …………………….....
----Traspassos des d'altres partides de l'immobilitzat ……………………………
--Altres regularitzacions …………………………………...…………..

-------

-------

Disminucions per eixides, baixes o traspassos …………………...…. ----Baixes per vendes en l'exercici ……………...……………………..
--Traspassos a altres partides de l'immobilitzat …………………...……
--Altres regularitzacions ………………………………...……………..
Amortització acumulada,
saldo final exercici 2010 ……………………………….…………..
---

---------

---------

Saldo net comptable, final exercici 2010 …………………..……. 9.587,71
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------24.089,15
24.089,15
-----

106.712,79

1.907.722,09

86.332,46

-------

-------

15,27
----15,27

---------

( 25.333,14 )

( 304.418,86 )

( 187.288,27 )

( 56.277,35 )

60.999,32

645.545,09

460.329,54

51.230,02

--106.712,79

------24.104,42
24.089,15
--15,27
( 573.317,62 )
1.334.404,47

Durant l’exercici 2010 la societat ha alienat elements de l’immobilitzat material per un import
net de 5.700,00 milers d’euros (5.602,43 milers d’euros al tancament de l’exercici 2009).
Durant l’exercici 2010 l’entitat ha capitalitzat despeses financeres dins de la partida
acomptes i immobilitzat en curs de l’immobilitzat material per import de 2.406,54 milers
d’euros (2.737,25 milers d’euros al tancament de l’exercici 2009).
L’evolució de l’epígraf “Immobilitzat material en curs” durant 2009 i 2010 ha sigut la següent
(en milers d’euros):

Adaptació de
terrenys
Saldo inicial, exercici 2009 ……………….………………….

Instal·lacions
Construccions fixes ferroviàries
8.172,47

95.272,78

4.138,07

2.673,23

122.500,19

205,32

10.919,69

28.590,64

424,92

197,01

41.175,60

838,02
-

205,32
-

10.853,58
66,11

( 2.625,59 )

( 71.779,99 )

( 3.864,41 )

( 2.612,03 )
( 13,56 )

( 70.825,80 )
( 954,19 )

( 3.864,41 )
-

-

-

( 10,46 )

-

-

-

1.799,23

Saldo inicial, exercici 2010 ……………...………………….

11.138,74

1.799,23

16.466,57

31,21

17.369,04

Traspassos (recepció de l'immobilitzat) ………………………….…
Valor de compra ……………………………………………….……

-

31,21
-

16.466,57

16.662,46
706,58

( 10,46 )

52.072,97

-

2.491,55

84.667,64

56,76

63.030,42

41.011,34
734,05

2.143,33
8,90

( 394,95 )
( 394,95 )

-

-

-

12.966,61

------( 23,03 )

698,58

( 38.840,29 )

-

( 23,03 )

( 366,12 )
( 12,57 )

2.152,23

( 39.346,61 )

……………………………

( 378,69 )

52.072,97

( 1.204,66 )

-

( 506,32 )

( 36,70 )

-

-

56,76
-

-

( 152,68 )

-

-

-

-

-

-

( 36,70 )

-

-

-

-

-

-

( 152,08 )

-

-

-

-

( 0,60 )

32.630,95

54.435,05

2.455,86

61.580,89
1.449,53

( 40.947,97 )
-

-

1.828,69

( 78.005,91 )
( 979,21 )

41.745,39

( 1.204,66 )

-

( 78.985,12 )
-

84.667,64

( 1,75 )

152,08

-

39.901,71
1.273,89

2.491,55

( 1,75 )

-

197,01
-

698,58

-

152,08
Traspassos de acomptes a proveïdors d'immobilitzat …………………………………..

Saldo final, exercici 2010 ……………………...…………….

424,26
0,66

( 178,69 )
-

11.138,74

Entrades o addicions ………………………………………….……. 1.675,79
Valor de compra ……………………………………………...……
1.675,79
Despeses financeres capitalitzades en l'exercici ……………...…

27.383,52
1.207,12

( 178,69 )

Saldo final, exercici 2009 ……………………...…………….

Altres regularitzacions …………………………………..………..

Totals

1.772,60

Baixes o regularitzacions ……………………………..…………..
366,12
Baixes per vendes en l'exercici …………………...……………..
Traspassos a altres/des d'altres partides de l'immobilitzat ……………………………
Traspassos de acomptes a proveïdors d'immobilitzat …………………………………..
366,12
Altres regularitzacions …………………………………..………..

Traspassos a altres/des d'altres partides de l'immobilitzat

Acomptes a
proveïdors
d'immobilitzat

838,02

Traspassos (recepció de l'immobilitzat) ………………………….…( 536,44 )
Valor de compra ……………………………………………….……
( 524,98 )
( 11,46 )
Despeses financeres ………………………….………...……

Baixes o regularitzacions ……………………………..…………..
Baixes per vendes en l'exercici …………………...……………..

Altre
immobilitzat
material

10.471,04

Entrades o addicions ………………………………………….…….
Valor de compra ……………………………………………...……
Despeses financeres capitalitzades en l'exercici ……………...…

Despeses financeres ………………………….………...……

Elements
transport de
viatgers per
ferrocarril

2.395,63

( 40.441,65 )
( 506,32 )

( 37,30 )
--( 36,70 )
--( 0,60 )

106.712,79
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Els projectes més importants en fase d’execució per a l’immobilitzat material, inclosos en la
xifra d’“Immobilitzat en curs” a 31 de desembre de 2010, són els següents (en milers
d’euros):

Milers d'euros

Descripció projecte

Contractista

Data contracte

Import adjudicació

Data última
Modif./Complem.

Import acumulat en
última
Modif./Complem.

Diverses expropiacions de terrenys per a nous trams de via

Valor traspassat a
l'IMMOBILITZAT
(definitiu) a
31/12/2010

14.487,07

incloses consignacions

14.487,07

Primera planta soterrani c/ Almassora, 2

04/08/2006

Grupo Renovalia OHG, SL ………………………….…………………………….…
04/08/2006
EO implantació del sistema ATO en trams subterranis

Dimetronic, SA ………………………………………..…...…………………………..
03/11/2008

30.726,50

UTE Estudios y Servicios, SA, Egis Rail, SA I
CPS Ingenieros Obra Civil y Medio Ambiente, SL ………..…..

520,73

21/05/2003

2.707,24

Sociedad de Gestión de Proyectos Gestec, SA …………………….……..….
26/09/2005

3.378,58

Subministrament i installació xarxa IP

01/09/2010

2.256,32

Nextiraone España, SL …………………………………………...………………….
01/09/2010

2.256,32

Subministrament camió bimodal per a manteniment de catenària LE

18/05/2009

ITK Ingeniería, SA ………………………………………………...……………….
18/05/2009
Subministrament 14 unitats tramvia sèrie 4200

Bombardier Transportation Spain, SA ……………………..…………..…………..
20/02/2010

43.029,56

Vossloh España, SA ………………………………...……………………….……….…
27/07/2010
Subministrament 22 UTE 4300 versió 4 cotxes

756,00

-

-

24.581,19

6.145,30

-

365,00

155,73

-

3.378,58

-

1.644,54

611,78

-

250,85

167,23

-

7.436,74

35.592,83

33.281,06

7.561,50

3.658,96

418,08
40.668,19

28/05/2007

-

-

418,08

14/04/2008

Subministrament 20 cotxes motor intermedis UTE 4300 MRRM

-

520,73

18/01/2010

Direcció d'obra de la Línia 5 Mislata - Quart - Riba-roja

14.487,07

756,00
30.726,50

18/01/2010

-

756,00

03/11/2008

DO implantació del sistema ATO en trams subterranis

Immobilitzat en
curs, EXECUTAT a
31/12/2010
Pendent realització

42.600,00
44.501,52

11/09/2008

128.370,00

Vossloh España, SA ……………………………….…………………………..…….…
17/05/2010

150.909,00

34.297,50

36.698,33

79.913,18

263.510,13
………………………………………………..…………..………………..
290.983,36

67.578,56

97.159,80

126.245,01

SUBTOTAL

Altres projectes en curs (Diversos creditors) ………………….…………..………………….…………

7.133,71

Despeses financeres capitalitzades (per projectes en curs) ……..…………………………….……

2.419,28
-

TOTAL

………………………………….……….………………………….…………………….

106.712,79

Elements totalment amortitzats
De l’immobilitzat material de l’entitat, continuaven en ús i es trobaven totalment amortitzats
determinats elements, els valors aproximats d’actiu dels quals i l’amortització acumulada
corresponent, al final dels exercicis de 2010 i 2009, es detallen a continuació (en milers
d’euros):

Valor comptable (brut)

30

2010

2009

Edificis i constuccions ……………………..………..……….
711,24
Instal·lacions fixes ferroviàries ……………………..…..………….
35.211,61
Elements de transport de viatgers per FFCC …………….. 6.787,71
Altre immobilitzat material …………..………………….………29.179,81

575,06
31.974,51
30.876,88
22.436,45

Total

85.862,90

………………………….………………….…...………

71.890,37

Subvencions, donacions i llegats
En els exercicis 2010 i 2009 l’entitat ha rebut aportacions de la Generalitat Valenciana per un
import de 25.000,00 milers d’euros i 51.697,90 milers d’euros, respectivament, destinades a
la compra d’immobilitzat material. Al tancament de l’exercici 2010 ha sigut adquirit
l’immobilitzat finançat a càrrec de les dites aportacions.
Compromisos ferms de compra
L’import dels compromisos ferms de compra d’immobilitzat material a 31 de desembre de
2010 és de 156.230,77 milers d’euros, aproximadament (255.120,59 milers d’euros al
tancament de l’exercici 2009). Estes compres es finançaran amb fons procedents de
subvencions de capital de la Generalitat Valenciana, o amb fons d’endeutament autoritzat en
els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Cobertura d’assegurances
L’entitat no té contractat amb companyies externes pòlisses d’assegurança per a cobrir els
possibles riscos dels elements de l’immobilitzat material, l’entitat seguix la política de
registrar les despeses derivades de possibles sinistres a càrrec del resultat de l’exercici en
què estos es produïxen.

7.

Inversions immobiliàries

Les inversions més significatives incloses en este epígraf del balanç de situació adjunt són
les següents:
•

Edifici servicis a València Sud

•

Park & Ride a València Sud

•

Cafeteria de l’estació del Campello a Alacant

Les inversions immobiliàries de l’entitat es corresponen principalment amb immobles
destinats a la seua explotació en règim de lloguer.
Ingressos i despeses relacionats
En els exercicis 2010 i 2009 els ingressos derivats de rendes provinents de les inversions
immobiliàries propietat de l’entitat van ascendir a 226,34 milers d’euros, i 229,61 milers
d’euros, respectivament, i les despeses d’explotació per tots els conceptes relacionats amb
estes van ascendir a 6,47 milers d’euros i 11,35 milers d’euros, respectivament.
Al tancament de l’exercici 2010 no hi havia cap tipus de restricció per a la realització de
noves inversions immobiliàries ni per al cobrament dels ingressos derivats d’estes ni tampoc
en relació amb els recursos obtinguts d’una possible alienació.

8.

Arrendaments

Al tancament de l’exercici 2010 l’entitat ha ingressat pels contractes d’arrendament i té la
previsió d’ingressos per a exercicis futurs, els imports següents, d’acord amb els actuals
contractes en vigor (en milers d’euros):
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Milers d'euros

2010
Arrendaments (cantines, quioscos, solar, edifici) ………………………..
605,37
Publicitat ………………………………………….…….
1.294,11
Fibra òptica ……………………………………………...……..
1.628,51

Total

…………………………………….…………………….
3.527,99

2011

2012

2013

2014

623,53
1.332,93
1.677,37

642,23
1.372,92
1.727,69

661,50
1.414,11
1.779,52

681,35
1.456,53
1.832,90

3.633,83

3.742,84

3.855,13

3.970,78

En la seua posició d’arrendador, els contractes d’arrendament operatiu més significatius que
té l’entitat al tancament de l’exercici 2010 són els següents:

Exercici 2010

Duració inicial
(anys)

Data inicial

Espais publicitaris
Clear Channel ……………………...…………………... 01/12/1995
23/01/2008
UTE Publiasa-Promedios ……………………….……………

1
7

Fibra òptica:
01/07/1999
BT Telecomunicaciones, SA …………………...………….
10/01/2002
Iberdrola, SA …………………………………..……………
03/01/2005
Cableuropa, SAU ……………………………...…………...
03/01/2005
Colt Telecom España, SA ………………………………...….
Vodafone España, SAU …………………...………... 26/06/2006
04/12/2006
Jazz Telecom ……………………...……………………….
21/09/2007
France Telecom España, SA ………………..……………

5
5
25
22
10
25
10

Els contractes, al seu venciment, es renoven tàcitament.

9.

Inversions financeres
9.1.

Inversions financeres a llarg termini

Les inversions incloses en els capítols “Instruments de patrimoni”, “Crèdits a tercers” i “Altres
actius financers” han sigut classificades per l’entitat, a l’efecte de la seua valoració, dins de
les categories d’“Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de
pèrdues i guanys” i “Préstecs i partides que s’han de cobrar”, segons el detall següent:
Milers d'euros

Instruments financers a llarg termini
Instruments de patrimoni
2010

Actius a valor raonable amb canvis en
pèrdues i guanys:
- Altres ………………………………………………….
11.648,98
Préstecs i partides que s’han de cobrar ……………….. ---

Total
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……………………………………………………….
11.648,98

2009

12.094,30

Crèdits, derivats i
altres actius
2010

2009

---

---

---

101,90

101,66

12.094,30

101,90

101,66

El detall per venciments de les partides que formen part de l’epígraf “Inversions financeres a
llarg termini” a 31 de desembre de 2010 és el següent:
Milers d'euros

2011

2012

Actius a valor raonable amb canvis en
pèrdues i guanys:
- Altres ………………………………………………….1.197,82

10.004,04

Préstecs i partides que s’han de cobrar ……………….. 92,40

---

Total

……………………………………………………….
1.290,22

10.004,04

2013

447,12
--447,12

2014

---

2015
i següents

---

Total

11.648,98

---

9,50

101,90

---

9,50

11.750,88

El capítol “Altres” dels “Actius a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys” està
constituït per un fons d’inversió garantit, la garantia del qual es renova cada sis mesos i és
efectiva al seu termini: el venciment del període corrent de garantia va ser el 5 de gener
de 2011, data en què es va renovar fins al 30 de juny de 2011, i garantix una revaloració
mínima, al venciment, de l'1,50% sobre el valor de la participació. A 31 de desembre de
2010 el fons acumula una revaloració, sobre el preu a 31 de desembre de 2009, de 77,68
milers d’euros (1,07 milers d’euros a 31 de desembre de 2009) que s’han registrat com a
resultat financer en l’epígraf “Variació de valor raonable en instruments financers” del
compte de pèrdues i guanys. Este fons d’inversió materialitza la inversió de les provisions
dotades i els venciments estimats per als instruments financers s’adapten als previstos per
a les provisions. Durant l’exercici 2010 s’ha disposat la quantitat de 523,00 milers d’euros
per a atendre el pagament d’indemnitzacions proveïdes.

9.2.

Inversions financeres a curt termini

L’import registrat en els capítols “Crèdits a empreses” i “Altres actius financers” ha sigut
classificat per l’entitat, a l’efecte de la seua valoració, dins de la categoria de “Préstecs i
partides que s’han de cobrar” per un import de 12.969,51 milers d’euros en el 2010 i de
6.350,39 milers d’euros en el 2009.

9.3.

Empreses del grup, multigrup i associades

L’entitat participa en un 33% en la societat anònima Logitren Ferroviaria. La seua activitat
principal és el transport ferroviari de mercaderies i té fixat el seu domicili social a la ciutat
de València. El cost de l’esmaltada participació ascendix a 264,90 milers d’euros, dels
quals s’ha desemborsat durant l’exercici 2010 l’import de 166,60 milers d’euros, que
corresponen a la part alíquota de l’ampliació de capital aprovada pel Consell
d’Administració de la societat el 28 de juny de 2010.
A la data de formulació d’estos comptes anuals, no han sigut aprovats els comptes de
Logitren corresponents a l’exercici 2010. Basant-nos en les informacions disponibles,
considerem que el capital, el resultat d’explotació, el resultat net i la resta de reserves o
pèrdues d’exercicis anteriors a 31 de desembre de 2010 ascendixen a 799,80, (607,00),
(607,00) i (72,28) milers d’euros, respectivament, per la qual cosa FGV ha tingut pèrdues
per deteriorament en la quantia de 224,27 milers d’euros. Basant-nos en les dites
informacions, és previsible que la societat necessite realitzar una nova ampliació de
capital durant 2011 per a assegurar la capacitat econòmica i financera futura de la
societat.
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A mitjan exercici 2010, Logitren va començar a desenvolupar la seua activitat comercial de
transport ferroviari de mercaderies, encara que, al tancament de l’exercici 2010, fins i tot no
ha aconseguit el ritme necessari per a generar resultats positius, que s’esperen obtindre en
els pròxims exercicis.

9.4.

Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc dels
instruments financers

La gestió dels riscos financers de l’entitat es realitza a través de l’Institut Valencià de
Finances (IVF), que manté en tot moment la combinació adequada d’instruments i equips
per a minimitzar els riscos. A continuació, s’indiquen els principals riscos financers que
afecten l’entitat:
a) Risc de crèdit:
Amb caràcter general l’entitat manté la seua tresoreria i actius líquids equivalents en
entitats financeres d’elevat nivell creditici.
Addicionalment, cal indicar que no hi ha una concentració significativa del risc de
crèdit amb tercers.
b) Risc de liquiditat:
A fi d’assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es
deriven de la seua activitat, l’entitat disposa de la tresoreria que mostra el seu balanç,
així com de les línies creditícies i de finançament que es detallen en la nota 13.
c) Risc de mercat:
Tant la tresoreria com el deute financer de l’entitat estan exposats al risc de tipus
d’interés, el qual podria tindre un efecte advers en els resultats financers. Per això,
l’entitat seguix la política que, almenys un 30% del seu deute financer estiga vinculat
en tot moment a tipus d’interés fixos.

10. Existències
El detall del compte de matèries primeres i altres aprovisionaments del balanç de situació
corresponent a l’exercici 2010 i de 2009 ha sigut el següent:
Milers d'euros

2010
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2009

Combustibles i olis

………………........................................67,99

70,76

Materials i recanvis

………………........................................
5.406,60

5.500,91

Total ……………………………………………………..
5.474,59

5.571,67

11. Patrimoni net i fons propis
Componen el patrimoni net de FGV els epígrafs constitutius dels “Fons propis” (que
ascendixen a 444.111,77 i 479.751,62 milers d’euros a 31 de desembre de 2010 i de 2009,
respectivament) i les “Subvencions, donacions i llegats rebuts” (per un import de 826,73 i
925,93 milers d’euros a 31 de desembre de 2010 i 2009, respectivament).
A 31 de desembre de 2010 l’entitat està participada únicament per la Generalitat Valenciana.
A més del resultat de l’exercici i els resultats d’exercicis anteriors, els epígrafs que integren
els “Fons propis” de l’entitat són:

11.1.

Fons patrimonial

El fons patrimonial de l’entitat ascendix a 300.534,59 milers d’euros i a 264.115,36 milers
d’euros a 31 de desembre de 2010 i 2009, respectivament. Es desglossa en els apartats
següents:
Patrimoni d’afectació
Representa el valor del patrimoni net traspassat per l’AGE a la CV, d’acord amb el balanç de
transferència a 31 de desembre de 1986, acceptat per FEVE i FGV, i el seu titular és la
Generalitat Valenciana, en virtut del Reial Decret 144/1986, de 24 de novembre, de
transferència a la Comunitat Valenciana dels servicis ferroviaris explotats per FEVE.
Fons patrimonial aportat per la Generalitat Valenciana
El saldo d'este compte està constituït per les aportacions realitzades des de 1995 per la
Generalitat Valenciana per a atendre el pagament dels venciments del deute financer de
FGV, assumit d’acord amb les lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana, aprovades
per als exercicis 1995 i següents. L’import incorporat a este compte ascendix a 36.419.23
milers d’euros i a 29.482,31 milers d’euros durant els anys 2010 i 2009, respectivament.

11.2.

Altres aportacions de la Generalitat Valenciana

Aportacions de la Generalitat Valenciana per a compensar pèrdues de l’exercici
L’aportació de la GV per a compensar pèrdues de l’exercici es registra en el subepígraf
“Aportacions de la GV que compensen pèrdues de l’exercici” i l’import corresponent a
l’exercici 2010 ascendix a 81.732,44 milers d’euros, es compon de 55.032,44 milers d’euros,
import aprovat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2010
i de 26.700,00 milers d’euros, quantia procedent de les aportacions de la GV per a compra
d’immobilitzat, traspàs aprovat per la GV el 3 de desembre de 2010. La quantia aprovada i
aportada per a l’exercici 2009 va ascendir a 56.326,49 milers d’euros.
Igualment, en virtut de les esmentades lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana,
s’incorpora al patrimoni com a “Assumpció de despeses financeres”, dins de l’epígraf
“Aportacions de la GV que compensen pèrdues de l’exercici” les quantitats de 15.889,03
milers d’euros i de 16.959,92 milers d’euros en els exercicis 2010 i 2009, respectivament,
que compensen els interessos i les despeses del deute financer de l’entitat.
Addicionalment, en l’exercici 2009, es van registrar aportacions de la Generalitat Valenciana
per tal concepte, en la quantia de 10.230,39 milers d’euros en l’epígraf “Resultats d’exercicis
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anteriors”, tal com s’explica en la nota 2.5.2, corresponent a meritacions imputables a
l’exercici 2008 de despeses financeres pagades en l’exercici 2009.
Aportacions de la GV per a adquisició d’immobilitzat i
aportacions de la GV d’infraestructures i altres immobilitzats
Com s’explica en la nota 2.5.1., l’Orde ministerial EHA/733/2010, de 25 de març, ha
obligat a modificar el criteri comptable aplicat a les aportacions rebudes de la Generalitat
Valenciana, que han de quedar registrades com a fons propis, sense imputació d’ingressos
al compte de resultats. S’han realitzat els pertinents ajustos, amb efecte des de l'1 de
gener de 2009, i s’han traspassat les antigues subvencions de capital atorgades per la GV
i els ingressos per béns de la GV cedits a FGV als epígrafs, respectivament, d’aportacions
de la GV per a adquisició d’immobilitzat i d’aportacions de la GV d’infraestructures i altres
immobilitzats.
La informació sobre les aportacions de la GV rebudes per l’entitat, així com dels traspassos
a aportacions de la GV que s’han d’imputar amb el resultat de l’exercici, és la següent:
Milers d'euros

Subvencions, donacions i
llegats rebuts
Ingressos pels
Subvencions béns de la GV
de capital
cedits

Saldo a 31/12/2008 ……………………….………….……………….

163.765,00

Ajustos per canvis de criteri comptable …………...……………..….( 162.744,50 )
Saldo ajustat a 01/01/2009 ………………………….…...…………….
Addicions ……………………………………………..……...………
Traspàs a aportacions GV que s'han d'imputar amb el resultat …….
Traspàs a resultats
………………………………...…...…………
Saldo a 31/12/2009 …………………………...……….……………….
Addicions ………………………………………….………...………
Traspàs a aportacions GV que s'han d'imputar amb el resultat …….
Traspàs a resultats
……………………………………...…………
Saldo a 31/12/2010 …………………………………...……………….

1.020,50

TOTAL

323.804,79

487.569,79

( 323.804,79 )

( 486.549,29 )
1.020,50

---

TOTAL
---

162.744,50

323.804,79

486.549,29

162.744,50

323.804,79

486.549,29

-------

----( 94,57 )

51.772,90
( 13.063,06 )
---

--( 9.936,01 )
---

51.772,90
( 22.999,07 )
---

925,93

---

925,93

201.454,34

313.868,78

515.323,12

--0,33
( 99,53 )

-------

--0,33
( 99,53 )

25.287,55
( 16.461,94 )
---

--( 9.936,01 )
---

25.287,55
( 26.397,95 )
---

826,73

---

826,73

210.279,95

303.932,77

514.212,72

----( 94,57 )

---

Altres aportacions de la GV
d'infraestrucper l'adquisició
tures i altres
d'immobilitzat
immobilitzats

Les addicions de l’exercici registrades com a “Aportacions de la GV per a l’adquisició
d’immobilitzat” corresponen als imports de 25.000,00 milers d’euros i de 51.697,90 milers
d’euros, aprovats en les lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana per als
exercicis 2010 i 2009 a fi de finançar l’adquisició d’immobilitzat material per part de l’entitat
(vegeu nota 6) i a altres aportacions de la GV, per un import de 287,55 milers d’euros i de
75,00 milers d’euros el 2010 i 2009 respectivament, que financen les despeses de
formalització de préstecs la imputació de les quals a pèrdues i guanys es realitza en
diversos exercicis.

12. Provisions i contingències
12.1. Provisions
El detall i el moviment que hi ha hagut durant l’exercici en els epígrafs “Provisions a llarg
termini” i “Provisions a curt termini” del balanç de situació a 31 de desembre de 2010, en
el seu conjunt ha sigut el següent:
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Provisions a llarg termini

Milers d'euros
Saldo inicial

Aplicació

Regularització

Traspassos
(a) / de CT

Dotació

Saldo final

Provisió per a pensions i altres prestacions de
previsió social:
13,25

---

---

229,71

---

---

2,95

232,66

………………………… 309,32

---

---

( 58,11 )

91,32

342,53

--( 11.846,84 )

-----

( 4,67 )
---

33,75
55,23

113,75
90,27

( 11.846,84 )

---

( 62,78 )

183,25

792,46

- Aportacions diferides al pla de pensions …………..
- Responsabilitats per prestacions al
personal passiu …………………………………..…….

Provisió per a deutes tributaris

-----

---

13,25

Provisió per a responsabilitats:
- Altres responsabilitats davant el
personal actiu ……………………………………….

84,67

- Altres responsabilitats ……………………………………..
11.881,88

Totals

…………………………………………….….
12.518,83

Milers d'euros

Provisions a curt termini
Saldo inicial

Aplicació

Regularització

Traspassos
(a) / de CT

Dotació

Saldo final

Provisió per a pensions i altres prestacions de
previsió social:
- Aportacions diferides al pla de pensions …………..

19,60

- Responsabilitats per prestacions al
personal passiu …………………………………..…….

32,33

Provisió per a deutes tributaris

……………………….……
2.375,71

-----

---

---

---

---

---

19,60

0,41

32,74

( 260,18 )

( 311,10 )

58,11

12,89

1.875,43

( 7,99 )
---

( 131,36 )
( 118,74 )

4,67
---

172,78
---

399,90
15,80

( 268,17 )

( 561,20 )

62,78

186,08

2.343,47

Provisió per a responsabilitats:
- Altres responsabilitats davant el
personal actiu ………………………………..……………. 361,80
- Altres responsabilitats …………………………………….. 134,54

Totals

……………………………………………….….
2.923,98

A 31 de desembre de 2010 les aportacions pendents de realitzar, per un import de 13,25
milers d’euros, registrades en l’epígraf “Provisions a llarg termini – Obligacions per
prestacions a llarg termini al personal”, del balanç de situació corresponen a personal que
des d’abans de novembre de 2002 està en excedència forçosa o bé està en excedència
voluntària però ha sol·licitat el seu reingrés i roman a l’espera de reingrés.
L’actualització de les provisions, neta de despeses financeres imputades a estes, juntament
amb l’aplicació a despeses de l’exercici i la regularització d’excedents, es registren en el
compte de pèrdues i guanys, bé en l’epígraf “Despeses de personal – Provisions”, si
correspon a pensions i semblants o a litigis per remuneracions, o bé en l’epígraf “Altres
provisions d’explotació”, per a la resta.
Les provisions per a deutes tributaris inclouen l’import de 1.761,95 milers d’euros no tornat
per l’administració tributària, conseqüència de la liquidació de l’IVA de l’exercici 1998 que va
ser objecte de recurs en via contenciosa administrativa per FGV i que està pendent del
recurs davant del Tribunal Suprem presentat per l’Advocacia de l’Estat davant de la
sentència favorable a FGV en la instància anterior. La resta de les provisions per deutes
tributaris es corresponen amb estimacions de càrregues en litigi de l’impost sobre béns
immobles i de l’impost sobre activitats econòmiques. Durant l’exercici s’ha resolt,
favorablement als interessos de FGV, un dels recursos plantejats contra liquidacions de l’IBI
sobre immobles a València.
Les provisions per responsabilitats davant del personal actiu, corresponen, d’una banda, a
imports reclamats judicialment per empleats en concepte de meritacions salarials en litigi o a
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quanties degudes per acomiadament i, d’altra banda, a multes imposades per la inspecció
de treball i objecte de recurs per l’entitat i a indemnitzacions per tutela de drets sindicals
plantejada en seu judicial. En l’exercici 2010 s’han resolt favorablement a FGV la majoria
dels litigis jutjats.
La provisió per altres responsabilitats correspon a la valoració del risc davant
d’indemnitzacions de diversa índole, reclamades per tercers en seu judicial. Durant este
exercici FGV ha acceptat amb efecte retroactiu les factures emeses per l’Ens Gestor de
Transports i Ports de la GV, en concepte de cànons per l’ús d’instal·lacions de les línies
d’Alacant i de València per estos construïdes, i s’apliquen 11.268,26 milers d’euros de les
provisions a compensar la corresponent despesa registrada. Igualment, per sentència
judicial, FGV va indemnitzar en 635,44 milers d’euros una societat pels perjuís i per les
despeses produïdes al seu negoci durant els anys 2001 al 2003, a conseqüència de les
obres d’ampliació de la Línia 5 de Metrovalencia des de l’estació d’Alameda fins a la
d’Ayora, i s’aplica a este fi la quantitat de 578,57 milers d’euros de les provisions
acumulades.

12.2. Contingències
En virtut de les mesures aprovades per l’administració de l’Estat per a combatre el dèficit
públic, la Generalitat Valenciana va aprovar, per a l’aplicació a la nostra Comunitat, el Decret
Llei 3/2010, del 4 de juny, pel qual es reduïxen els salaris dels empleats i funcionaris de
l’administració autonòmica valenciana i de les entitats i empreses dependents d’esta en un
5%, que ha sigut aplicat per FGV amb efectes de l’1 de juny de 2010. El comité d’empresa
no considera ajustat a dret l’aplicació de l’esmentat decret llei a esta entitat, per la qual cosa
ha plantejat demanda judicial i sol·licita l’anul·lació de la dita mesura en FGV. En el cas que
fóra estimada la dita demanda, esta entitat haurà d’assumir una major despesa de personal,
imputable a meritacions de l’exercici 2010, que s’estima en 2.000 milers d’euros, l’efectiu
pagament del qual no es considera probable, perquè el descompte realitzat és conseqüència
de l’aplicació de lleis en vigor, d’obligat compliment.
D’altra banda, a la data de formulació d’estos comptes, continua oberta la negociació del XII
Conveni Col·lectiu de FGV, que hauria d’aplicar-se amb efectes de l’1 de gener de 2010, on
les posicions estan prou distants com per a poder quantificar el cost addicional que puga
significar ni la data en què es produirà la firma, condicionat com està per la legislació vigent
en matèria de pressupostos que li és d’aplicació.
Hi ha altres procediments en l’àmbit penal per als quals no és possible realitzar cap
quantificació, alhora que les quantitats preteses per la part contrària són conegudes, tan
sols, en l’acte del juí. No obstant això, l’experiència que hi ha hagut fins este moment, posa
de manifest que les resolucions judicials en esta via penal han sigut, en la major part,
favorables a l’entitat, per la qual cosa estos comptes anuals no inclouen cap provisió
respecte d’això.

13. Deutes
Passius financers a llarg termini
L’import registrat en el capítol “Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini” ha sigut
classificat per l’entitat, a l’efecte de la seua valoració, dins de la categoria de “Dèbits i
partides que s’han de pagar” per un import de 609.644,25 milers d’euros.
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Passius financers a curt termini
L’import registrat en el capítol “Deutes amb entitats de crèdit a curt termini” ha sigut
classificat per l’entitat, a l’efecte de la seua valoració, dins de la categoria de “Dèbits i
partides que s’han de pagar” per un import de 32.168,45 milers d’euros. La resta d’exigible a
curt termini també ha sigut classificat dins de l’esmentada categoria.
El detall per venciments i classificació en origen de les partides que formen part dels
epígrafs deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini és la següent:
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Passiu no corrent

Passiu corrent
Milers d'euros

2011

2012

2013

2014

2016
i següents

2015

TOTAL
no corrent

TOTAL
deute bancari

Tipus
d'interés

Nominal deute bancari contractat a llarg termini
Banc Europeu d’Inversions

666,67

666,67

666,67

666,67

666,67

4.666,66

7.333,34

8.000,01

3,288 %

Banc Europeu d’Inversions

1.333,33

1.333,33

1.333,33

1.333,33

1.333,33

9.333,34

14.666,66

15.999,99

4,029 %

Banc Europeu d’Inversions

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.000,00

11.000,00

12.000,00

4,029 %

Banc Europeu d’Inversions

937,50

937,50

937,50

937,50

937,50

7.500,00

11.250,00

12.187,50

3,464 %

Banc Europeu d’Inversions

937,50

937,50

937,50

937,50

937,50

7.500,00

11.250,00

12.187,50

4,034 %

Banc Europeu d’Inversions

2.187,50

2.187,50

2.187,50

2.187,50

2.187,50

17.500,00

26.250,00

28.437,50

2,971 %

Banc Europeu d’Inversions

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

16.000,00

24.000,00

26.000,00

4,517 %

Banc Europeu d’Inversions

625,00

625,00

625,00

625,00

625,00

5.625,00

8.125,00

8.750,00

4,630 %

Banc Europeu d’Inversions

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

11.250,00

16.250,00

17.500,00

0,951 %

Banc Europeu d’Inversions

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.000,00

13.000,00

14.000,00

0,954 %

Banc Europeu d’Inversions

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.000,00

13.000,00

14.000,00

3,490 %

Banc Europeu d’Inversions

4.666,67

4.666,67

4.666,67

4.666,67

4.666,67

41.999,98

60.666,66

65.333,33

0,951 %

Banc Europeu d’Inversions

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.000,00

13.000,00

14.000,00

0,954 %

Banc Europeu d’Inversions

-

-

2.000,00

2.000,00

2.000,00

34.000,00

40.000,00

40.000,00

3,878 %

Banc Europeu d’Inversions

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

17.000,00

20.000,00

20.000,00

2,584 %

Landesbank Hessen – Thüringen
Girozentrale

-

-

-

30.992,50

-

30.992,50

30.992,50

1,149 %

Banc Europeu d’Inversions

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

17.000,00

20.000,00

20.000,00

4,332 %

Banc Europeu d’Inversions

-

-

-

2.000,00

2.000,00

36.000,00

40.000,00

40.000,00

4,175 %

Banc Europeu d’Inversions

-

-

-

800,00

800,00

14.400,00

16.000,00

16.000,00

4,722 %

HSBC Trinkaus & Burkhardt

-

-

-

-

-

24.240,00

24.240,00

24.240,00

4,963 %

BSCH

-

-

-

1.666,67

1.666,67

21.666,66

25.000,00

25.000,00

1,365 %

Landesbank Hessen – Thüringen
Girozentrale

-

-

-

-

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1,938 %

Banc Europeu d’Inversions

-

-

-

-

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1,526 %

Banc Europeu d’Inversions

-

-

-

-

-

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1,541 %

Banc Europeu d’Inversions

-

-

-

-

-

45.000,00

45.000,00

45.000,00

2,017 %

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000 %

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000 %

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000 %

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000 %

22.604,17

58.063,34

57.070,84

Subtotal deute a llarg termini

18.604,17

18.604,17

-

-

454.681,64

611.024,16

629.628,33

Nominal deute bancari contractat a curt termini
BSCH, pòlissa de crèdit

-

-

-

-

-

-

-

-

1,622 %

BBVA, cessions de crèdit

4.586,04

-

-

-

-

-

-

4.586,04

1,307 %

Subtotal deute a curt termini

4.586,04

-

-

-

-

-

-

4.586,04

Despeses financeres per préstecs formalitzats a llarg termini
Deute per interessos
Despeses formalització de préstecs

8.987,37

-

-

-

( 98,96 )

( 92,16 )

( 28,53 )

-

-

8.987,37

---

( 1.160,26 )

( 1.379,91 )

( 1.379,91 )

---

-

---

Despeses financeres per préstecs formalitzats a curt termini
Deute per interessos
Despeses formalització de préstecs

Total

…………………….
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( 9,13 )
32.168,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.505,21

57.971,18

57.042,31

18.604,17

453.521,38

609.644,25

( 9,13 )
641.812,70

---

L’entitat té concedides, a 31 de desembre de 2010 i 2009, les línies de descompte i pòlisses
de crèdit següents (en milers d’euros):

Milers d'euros

Exercici 2010
Línies de descompte:
BBVA ……………………………..………………….

Import no
disposat

Límit

4.586,04

---

Pòlisses de crèdit:
BSCH ………………………………..…………………… --Total

---

……………………………….………………….4.586,04

---

Milers d'euros

Exercici 2009

Import no
disposat

Límit

Línies de descompte:
Ibercaja ……………………………..………………….23.469,37

97,99

Pòlisses de crèdit:
--BSCH ………………………………..……………………
15.000,00
---

--189,99
---

Total

…………………………………….……………….
38.469,37

287,98

14. Administracions públiques i situació fiscal
Saldos corrents amb les administracions públiques
La composició dels saldos corrents, a 31 de desembre de 2010 i 2009 amb les
administracions públiques és la següent (en milers d’euros):
Milers d'euros

Saldos deutors

2010

Hisenda pública deutora per IVA ………………………….
24.727,49
Hisenda pública deutora per IVA, exercici 1998 ………..
1.761,95
Hisenda pública alemanya, deutora per IVA ………………
--Hisenda pública polonesa, deutora per IVA ……………...
143,02
IVA suportat diferit ……………………………………………………
11.005,11
GV deutora per subvencions explotació ………………..…. 23.860,99
GV deutora per subvencions inversió …………………….……
--Altres ens públics, deutors per subvencions ……...………..
318,00
Total

……………………….……………...………….……… 61.816,56

2009
24.942,77
1.761,95
12,13
436,34
8.133,63
32.390,38
20.000,00
630,00
88.307,20

41

Milers d'euros

Saldos creditors
Hisenda pública creditora per IRPF …………………………..
Organismes de la Seguretat Social creditors ………………..
AGE creditora subvencions explotació, exercici 2001 ……..
AGE creditora subvencions inversió, exercici 1998 ……….
Total

……………………….……………...………….………

2010

2009

908,49
2.044,84
48,08
1.869,15

965,16
2.043,33
48,08
1.869,15

4.870,56

4.925,72

Situació fiscal
Segons establix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament
liquidats fins que les declaracions presentades hagen sigut inspeccionades per les autoritats
fiscals o haja transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
Al tancament de l’exercici 2010 l’entitat té pendents d’inspecció fiscal els exercicis 2007 al
2010 per a tots els impostos que li són aplicables, a excepció de l’impost sobre el valor
afegit, pel qual es manté obert un litigi en la jurisdicció administrativa per a dirimir
discrepàncies en la interpretació de la regla de la prorrata aplicada per l’entitat en l’exercici
1998, la sentència del qual a favor nostre ha sigut objecte de recurs per l'Advocacia de
l’Estat davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem. La direcció de
l’entitat entén que els riscos derivats d’estos litigis es troben prou coberts per les provisions
registrades a 31 de desembre de 2010. Per als exercicis pendents d’inspecció, podrien posarse de manifest alguns passius i contingències fiscals la quantificació dels quals no és possible
determinar objectivament, per als quals no s’ha registrat cap provisió en estos comptes anuals
en entendre la direcció que no hi ha riscos que afecten significativament els comptes anuals.

15. Moneda estrangera
Al tancament de l’exercici 2010 s’han realitzat compres de béns i servicis per valor de 5,75
milers d’euros en moneda estrangera. En el 2009, el volum total valorat al tipus de canvi de
tancament va ascendir a 23,95 milers d’euros.

16. Ingressos i despeses
Import net de la xifra de negocis
La distribució dels ingressos per prestació de servicis corresponents als exercicis 2010 i
2009 és la següent:
2010

Línia
1
3
4
5
6

Milers d'euros

Llíria / Bétera – Villanueva de Castellón ………………….
15.850,07
Rafelbunyol – Aeroport ……………………………………….
15.907,03
Lloma Llarga / Fira - Doctor Lluch ………………………………
2.650,89
Aeroport / Torrent Avinguda - Neptú ………………………………….
12.529,62
Tossal del Rei – Marítim Serrería …………………………..
1.182,67
Total, línies Metrovalencia

%

%

29,80%
29,91%
4,98%
23,56%
2,22%

16.062,69
15.659,96
2.022,37
12.358,09
918,40

31,12%
30,34%
3,92%
23,94%
1,78%

…………………………………………….
48.120,28
90,48%

47.021,51

91,11%

9,52%

4.588,84

8,89%

Total línies FGV ……………………………………………………..
53.185,70
100,00%

51.610,35

100,00%

Alacant – Dénia
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2009
Milers d'euros

……………………………………………5.065,42

Aprovisionaments
La composició dels consums de materials emmagatzemables a 31 de desembre de 2010 i
2009 és la següent:
Milers d'euros

2010
Consum de combustibles i altres matèries ………
Consum de materials i recanvis ……………………
Consum de xicotet utillatge …………………………

2009

545,20
2.314,89
1.277,35

458,37
2.344,71
794,43

Total ……………………………………………………..
4.137,44

3.597,51

Composició dels consums segons la procedència
El detall dels consums efectuats per l’entitat durant l’exercici 2010 i 2009, segons la
procedència és el següent:
Milers d'euros

2010

2009

Nacionals ……………………………………………………………..
2.643,86
Intracomunitàries …………………………………………………….
1.493,58
Importacions ………………………………………………………
---

2.319,64
1.277,87
---

Total consums

3.597,51

……………………………………….. 4.137,44

Despeses de personal
El saldo del compte “Despeses de personal” de l’exercici 2010 i 2009 presenta la composició
següent:
Milers d'euros

2010

2009

Sous, salaris i assimilats ………………...……….
68.648,37
Seguretat Social a càrrec de l’entitat ……………….…. 21.965,58
Aportació al pla de pensions i similars ……………...……. 719,73
Altres despeses socials ………………………….……… 603,11
Provisions ……………………………………….…………
34,36

71.853,67
22.292,04
850,74
1.000,04
29,13

Total ……………………………………………………..
91.971,15

96.025,62

17. Altra informació
Operacions amb parts vinculades
El detall de les operacions realitzades amb parts vinculades es detalla en la nota 11 de la
memòria.
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Saldos amb parts vinculades
L’import dels saldos en balanç amb companyies vinculades, entitat dominant, ascendix a
23.860,99 milers d’euros correspon al compte “GV deutora per subvencions” i s’han meritat
en l’exercici 2010.
Personal
El nombre mitjà de persones empleades durant els exercicis 2010 i 2009, detallat per grups
professionals, és el següent:
Mitjana persones/any

2010

2009

Consellers ……………………………………….………… 3
1
Alta direcció …………………………………...…………………
44
Resta de personal directiu ……………………..……………
177
Personal tècnic i caps intermedis ……………….……………
149
Personal administratiu …………………………..………………
Personal obrer ………………………………..………….1.559

3
1
45
181
153
1.576

Total ……………………………………………………..
1.933

1.959

Així mateix, la distribució per grups professionals i gènere al termini dels exercicis 2010 i
2009, és la següent:
Nombre de persones

2010
Homes

2009

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Consellers ……………………………………….………… 3
Alta direcció …………………………………...…………………
--Resta de personal directiu ……………………..……………
37
Personal tècnic i caps intermedis ……………….……………
125
Personal administratiu …………………………..………………
79
Personal obrer ………………………………..………….
1.241

--1
7
53
67
302

3
1
44
178
146
1.543

3
--38
132
81
1.236

--1
7
49
72
319

3
1
45
181
153
1.555

1.485
Total ……………………………………………………..

430

1.915

1.490

448

1.938

Retribució del Consell d’Administració i de l’alta direcció
Els membres del Consell d’Administració de l’entitat no perceben cap retribució per l’exercici
de la seua activitat com a consellers de l’entitat. No obstant això, tres membres del Consell
d’Administració han rebut de FGV durant els exercicis 2010 i 2009 la quantitat de 117.783,38
euros i 123.286.39 euros respectivament pels conceptes següents:
Euros

2010
Retribucions brutes …………………………..….
Primes d’assegurança de vida ……………...…
Aportació al pla de pensions ………………...….
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2009

116.695,41
42,84
1.045,13

122.208,38
42,84
1.035,17

Total ……………………………………………………..
117.783,38

123.286,39

No hi ha altres compromisos o obligacions en relació amb els membres del Consell
d’Administració actuals o anteriors.
Les retribucions percebudes durant els exercicis 2010 i 2009 pel membre de l’alta direcció
per tots els conceptes ha sigut la següent:
Euros

2010

2009

73.894,85
628,53
120,48

75.039,20
655,77
120,48

Total ……………………………………………………..
74.643,86

75.815,45

Retribucions brutes ……………………..……….
Primes d’assegurança de vida ……………….…
Aportació al pla de pensions ………………..….

Honoraris d’auditoria
El cost de l’auditoria d’estos comptes anuals va a càrrec de la Intervenció General de la
Generalitat Valenciana, en l’exercici de les seues funcions.
Així mateix, l’entitat no ha abonat cap import en l’exercici 2010 per altres servicis prestats
per l’auditor de comptes col·laborador de la Intervenció General de la Generalitat
Valenciana.

18. Compte de resultats analític corresponent als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2010 i 2009
A fi de determinar la contribució al resultat total, l’entitat disposa d’un procés d’imputació
d’ingressos i despeses assignables a les activitats de transport de viatgers i a la de gestió de
la infraestructura ferroviària, que permet formular el compte analític de resultats per separat
per a les línies explotades a València i per a les d’Alacant. Els ingressos i les despeses no
imputables a les dites activitats es presenten per separat al final del compte per a calcular el
resultat total de FGV en el període.
En la seua presentació, s’han considerat els criteris de la informació comptable i financera
que es van aplicar en la liquidació anual de comptes segons contracte programa amb l’AGE i
les recomanacions formulades per la Sindicatura de Comptes en els seus informes de
fiscalització. Així mateix, es presenten comparats els comptes analítics per als exercicis
2010 i 2009.
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COMPTABILITAT ANALÍTICA
corresponent als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2010 i de 2009

VALÈNCIA
Any 2010
IMPORT
NOMBRE DE VIATGERS

Any 2009
%

67.749.716

IMPORT

% var.
%

66.486.034

2010 / 2009
1,90%

Imports en milers d'euros
Ingressos per transport de viatgers ...............................
Altres ingressos .............................................................

+ (a) TOTAL INGRESSOS .......................................

48.120,28
4.484,84

91,47%
8,53%

47.021,51
4.835,40

90,68%
9,32%

2,34%
( 7,25% )

52.605,12

100,00%

51.856,91

100,00%

1,44%

Costos operatius ............................................................
Manteniment del material mòbil .....................................
Imputació despeses d'estructura .................................

( 63.544,68 ) ( 120,80% )
( 11.107,33 ) ( 21,11% )
( 14.602,52 ) ( 27,76% )

( 65.917,91 ) ( 127,12% )
( 11.481,66 ) ( 22,14% )
( 16.470,64 ) ( 31,76% )

( 3,60% )
( 3,26% )
( 11,34% )

– (b) TOTAL costos operatius ..............................

( 89.254,53 ) ( 169,67% )

( 93.870,20 ) ( 181,02% )

( 4,92% )

= (c) RESULTAT OPERATIU ………..…....................... ( 36.649,41 )
COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ...........................

( 69,67% )

58,94%

( 42.013,29 )

( 81,02% )

55,24%

( 12,77% )
6,69%

Manteniment de la infraestructura ...................................
Gestió de la infraestructura ............................................
Imputació despeses d'estructura ..................................

( 12.708,06 )
( 859,13 )
( 2.677,64 )

( 24,16% )
( 1,63% )
( 5,09% )

( 13.471,41 )
( 874,84 )
( 3.145,40 )

( 25,98% )
( 1,69% )
( 6,07% )

( 5,67% )
( 1,80% )
( 14,87% )

– (d) TOTAL costos de la infraestructura ...........

( 16.244,82 )

( 30,88% )

( 17.491,65 )

( 33,73% )

( 7,13% )

( 59.504,95 ) ( 114,75% )

( 11,11% )

= (e) RESULTAT TOTAL

.............................................( 52.894,23 ) ( 100,55% )

COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)]

..........................

49,86%

46,57%

7,08%

ALACANT
Any 2010
IMPORT
NOMBRE DE VIATGERS

Any 2009
%

5.240.971

IMPORT

% var.
%

4.702.686

2010 / 2009
11,45%

Imports en milers d'euros
Ingressos per transport de viatgers ...............................
Altres ingressos .............................................................

+ (a) TOTAL INGRESSOS .......................................

84,73%
15,27%

4.588,84
880,51

83,90%
16,10%

10,39%
3,69%

5.978,46

100,00%

5.469,35

100,00%

9,31%

Costos operatius ............................................................
Manteniment del material mòbil .....................................
Imputació despeses d'estructura .................................

( 27.598,96 ) ( 461,64% )
( 3.437,66 ) ( 57,50% )
( 2.386,89 ) ( 39,92% )

( 24.081,98 ) ( 440,31% )
( 3.889,34 ) ( 71,11% )
( 2.442,18 ) ( 44,65% )

– (b) TOTAL costos operatius ..............................

( 33.423,51 ) ( 559,07% )

( 30.413,50 ) ( 556,07% )

9,90%

= (c) RESULTAT OPERATIU ………..…....................... ( 27.445,05 ) ( 459,07% )

( 24.944,15 ) ( 456,07% )

10,03%

COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ...........................

17,89%

17,98%

14,60%
( 11,61% )
( 2,26% )

( 0,54% )

Manteniment de la infraestructura ...................................
Gestió de la infraestructura ............................................
Imputació despeses d'estructura ..................................

( 6.271,12 ) ( 104,90% )
0,00
0,00%
( 629,00 ) ( 10,52% )

( 5.928,78 ) ( 108,40% )
( 12,51 )
( 0,23% )
( 594,98 ) ( 10,88% )

– (d) TOTAL costos de la infraestructura ...........

( 6.900,12 ) ( 115,42% )

( 6.536,26 ) ( 119,51% )

5,57%

.............................................( 34.345,17 ) ( 574,48% )

( 31.480,41 ) ( 575,58% )

9,10%

= (e) RESULTAT TOTAL

COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)]
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5.065,42
913,03

..........................

14,83%

14,80%

5,77%
( 100,00% )
5,72%

0,16%

