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En la mateixa data de formulació d’aquests comptes anuals s’acorda repartir un dividend a
compte de l’exercici 2012 de 0,0982 euros per acció.
Des del 31 de desembre del 2012 fins la data de formulació d’aquests comptes anuals no
s’han produït fets significatius, a excepció dels esmentats anteriorment, que per la seva
importància hagin de ser mencionats en aquests comptes anuals.
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El Grup CASSA, segon operador en serveis d’aigua a Catalunya, té una experiència de més
de 60 anys en serveis del cicle integral de l’aigua i gestiona 57 municipis de Catalunya i
Aragó. Ha construït i gestiona quatre dessaladores d’aigua de mar i vuit estacions
depuradores d’aigües residuals, entre les quals dues de les més grans de Catalunya. També
desenvolupa diversos negocis, com ara la reutilització d’aigua regenerada, la producció i
distribució d’energia elèctrica a l’arxipèlag de Cap Verd o la distribució de calor a través de
biomassa.

A. FETS MÉS SIGNIFICATIUS DE L’EXERCICI

•

En l’àmbit nacional, l’evolució de l’activitat de l’aigua i el medi ambient, core business
del Grup, ha presentat un comportament positiu al tancament del 2012, tot i el
descens dels ingressos de les depuradores i altres ingressos provinents de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA). L’any 2012, el Grup CASSA ha signat nou contractes de
concessions del cicle integral de l’aigua, amb una taxa de renovació superior al 95%.

•

La licitació d’obra pública ha experimentat un important descens en el mercat
nacional. Per compensar aquest estancament, el Grup CASSA ha potenciat la
comercialització de solucions i serveis intel·ligents, a través de la seva filial
tecnològica Socade.

•

Pel que fa als negocis internacionals del Grup, situats a Cap Verd, ha consolidat la
seva activitat assolint la implantació en els projectes que desenvolupa. Les bones
perspectives turístiques i el creixement de la zona, amb la construcció de nous
establiments hotelers, fan que es tracti de negocis amb ingressos recurrents i
estables per a les filials que el Grup CASSA té al nord d’Àfrica.

•

El Grup CASSA ha contrarestat els efectes adversos de la crisi generalitzada amb
ajustos estructurals a les seves empreses i amb la implantació d’un pla estratègic
d’actuacions a mitjà i llarg termini, amb l’objectiu d’enfortir el balanç, consolidar els
negocis actuals millorant-ne la rendibilitat, impulsar el creixement i millorar l’eficiència
i la productivitat.

•

El valor dels immobles i de la cartera de valors de Ribatallada, patrimonial del Grup,
seguint la tendència dels sectors immobiliari i borsari, ha patit una important
davallada, per bé que no s’ha venut cap d’aquests actius, en tractar-se d’inversions
amb permanència a llarg termini.

•

En data 19 de desembre, la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA (Agbar) va
comunicar la decisió adoptada de formular una oferta pública d’adquisició (OPA)
sobre la totalitat de les accions de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.

B. CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL GRUP
Durant l’any 2012, les variacions en el perímetre de consolidació han estat les següents:
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•

En data 30 de març del 2012, el Grup CASSA ha ampliat la seva participació en la
societat ERHTEC Hidráulica y Energías Renovables, SL, que passa del 60% al
100%.

•

En data 2 d’octubre del 2012, CASSA ha venut el 100% de participació d’Aigües del
Penedès a Aigües Sabadell.

•

En el mes de desembre, Socade ha venut el 100% de la seva participació en la filial
Aquater.

C. EVOLUCIÓ DELS NEGOCIS SOCIALS
El Grup CASSA ha obtingut una xifra de negoci consolidada de 33,6 milions d’euros, enfront
dels 35,8 milions del mateix període de l’exercici anterior. A 31 de desembre, l’activitat en
l’àmbit dels serveis d’aigua ha crescut amb la incorporació de noves concessions, si bé ha
estat un exercici marcat per l’important descens de l’obra pública, a causa de la crisi
immobiliària, de la baixada dels mercats borsaris i de la retallada d’ingressos per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en les explotacions de sanejament i l’eliminació dels
ingressos d’indemnitzacions del cànon de l’aigua.
L’estructura d’aquesta xifra consolidada per línies d’activitat és:
Aigua i medi ambient............ 31,0 milions d’euros
Energia .................................. 0,4 milions d’euros
Enginyeria .............................. 1,6 milions d’euros
Patrimonial ............................. 0,6 milions d’euros
L’evolució de l’activitat de l’aigua i el medi ambient, core business del Grup, ha presentat un
comportament positiu al tancament del 2012, assolint 31 milions d’euros, amb un pes
superior al 92% de la xifra de negoci consolidada, tot i el descens dels ingressos de les
depuradores i d’altres ingressos provinents de l’ACA. L’any 2012, el Grup CASSA ha signat
nou contractes de concessions d’aigua potable, amb una taxa de renovació superior al 95%.
L’EBITDA consolidat s’ha situat en 4,5 milions d’euros, enfront dels 6,1 milions d’euros de
l’exercici anterior, variació motivada principalment per la reducció, per part de l’Administració,
dels ingressos de la gestió de les depuradores en un 15%, la qual cosa ha suposat una
reducció de 0,7 milions d’euros, i també per l’eliminació per llei dels ingressos
d’indemnització del cànon de l’aigua per import de 0,3 milions d’euros anuals.
El resultat d’explotació de l’exercici 2012 ha estat de -1,15 milions d’euros, enfront dels 2,69
milions d’euros del 2011, i el resultat financer del 2012 ha estat de -2,39 milions d’euros,
enfront dels -1,76 milions d’euros de l’exercici 2011.

Pàgina 3 de 30

GRUP COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA
2012

Comptes anuals consolidats i informe de gestió de l’exercici

El resultat net de la societat dominant ha estat de -3,44 milions d’euros, enfront dels 0,63
milions d’euros de l’exercici anterior.
En l’exercici 2012, les inversions més importats realitzades pel Grup CASSA han estat de
4,70 milions d’euros, enfront els 3,68 milions d’euros de l’exercici anterior.
En aquest context, s’han contrarestat aquests efectes gràcies al fet que CASSA ha portat a
terme durant el 2012 ajustos estructurals a les seves empreses, d’acord amb l’evolució del
mercat, i ha iniciat la implementació d’un pla d’actuacions a mitjà i llarg termini amb l’objectiu
d’enfortir el balanç, consolidar els negocis actuals millorant-ne la rendibilitat, impulsar el
creixement i millorar l’eficiència i la productivitat. En l’àmbit del creixement, destaca la
reorientació comercial en el core business i en la comercialització del know-how a través de
noves solucions tecnològiques relacionades amb el cicle integral de l’aigua.
El nombre mitjà de treballadors al final de l’exercici 2012 ha estat de 219 persones; el 2011
va ser de 235 persones.
El volum total d’aigua facturada l’any 2012 ha estat de 23,5 hm3 en el 2012, enfront dels
22,91 hm3 del 2011.
El nombre de clients en finalitzar l’exercici 2012 ha estat de 175.531, enfront dels 170.553 al
tancament de l’exercici 2011.
Provisions pel valor dels immobles i la cartera de valors
Al tancament de l’exercici, el resultat d’explotació se situa en -1,15 milions d’euros,
fonamentalment per la provisió pel deteriorament en 2,7 milions del valor dels immobles de
Ribatallada, patrimonial del Grup, seguint la tendència del sector immobiliari, per bé que no
s’ha venut cap d’aquests actius en tractar-se d’inversions amb permanència a llarg termini.
Sense l’impacte immobiliari, el resultat d’explotació del Grup hauria estat positiu, similar al de
l’exercici anterior, per un import d’1,6 milions d’euros.
La volatilitat borsària ha disminuït el valor de la cartera, principalment de l’IBEX, en 0,8
milions d’euros de la patrimonial del Grup, Ribatallada, variació que, juntament amb la
caiguda del patrimoni immobiliari, ha tingut el seu impacte en el resultat net consolidat atribuït
a la societat dominant, que s’ha situat en -3,44 milions d’euros. Igual com en el cas dels
immobles, en no tractar-se d’actius especulatius, la cartera de valors s’ha mantingut estable
el 2012. Sense l’impacte de la baixada dels immobles i de la cartera de valors, el resultat net
consolidat atribuït a la societat dominant hauria estat positiu en 39.000 euros.

Activitat nacional
Aigua
COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA (AIGÜES SABADELL)
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Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, empresa matriu del grup CASSA, presta els seus
serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua fonamentalment en el terme municipal de
la ciutat de Sabadell, per bé que la resta de les empreses que conformem el Grup operen en
qualsevol àmbit del territori nacional i internacional.
En l’exercici 2012, els ingressos provinents del servei de distribució d’aigua, amb un pes del
69% de la xifra de negoci, han tingut un bon comportament, amb un augment del 5,8%
respecte a l’any anterior. Per contra, els ingressos de les altres línies de negoci han
disminuït; destaquen els de la gestió de les EDAR de Sabadell, l’obra pública i les noves
altes de subministrament, molt dependents de l’actual situació de crisi del sector immobiliari,
que han baixat un 19,6%.
En el capítol de les despeses, el fet més significatiu ha estat l’excepcional increment en un
70% del preu de compra de l’aigua en alta aplicat per l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat
(ATLL). Aigües Sabadell compra el 83% de l’aigua que subministra a ATLL i, la resta també
s’ha vist afectada indirectament per aquest augment. Tot i que l’increment s’ha aplicat des
del mes de novembre del 2012, ha tingut també impacte econòmic en aquest exercici en la
seva repercussió en baixa.
En línia amb l’estratègia d’impuls del creixement, en aquest exercici la Companyia ha format
part d’un grup d’empreses catalanes, encapçalades per Aigües de Barcelona, que s’han
presentat al concurs de gestió del servei d’aigua en alta d’Aigües Ter-Llobregat, si bé ho ha
fet amb una participació minoritària. Tot i que el grup va fer la millor oferta tècnica, el pes de
la part econòmica era determinant i molt sensible a l’hora d’establir la puntuació de les
ofertes. La concessió va ser adjudicada a un grup d’empreses liderat per Acciona, que
explota en l’actualitat aquest servei de distribució d’aigua en alta per un període de 50 anys.
En aquests moments l’adjudicació està recorreguda davant dels tribunals.
Durant el 2012, l’EDAR del riu Sec ha començat a subministrar aigua regenerada per al reg
de les zones verdes del nou polígon industrial i comercial Riu-sec. Es tracta d’una nova zona
de subministrament amb una previsió inicial de consum de 15.000 m3/any.
El 2012 s’ha renovat el contracte de manteniment de les fonts ornamentals i d’aigua potable
de Sabadell.
Tot i l’actual situació econòmica, Aigües Sabadell ha mantingut actuacions de compromís
social en col·laboració amb el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell, i
de tipus mediambiental, a través de la Fundació, com ara les relacionades amb la solidaritat i
cooperació internacional, les educatives i de divulgació mediambiental o les culturals. L’any
2012, ha col·laborat en el desenvolupament d’actuacions a Bolívia i l’Índia, amb la finalitat de
possibilitar l’accés a l’aigua potable en poblacions desfavorides. I, en el terreny de les
actuacions educatives, cal destacar la 26a edició del programa educatiu mediambiental.
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En data 19 de desembre, la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA (Agbar) va
comunicar la decisió adoptada de formular una oferta pública d’adquisició (OPA) sobre la
totalitat de les accions de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.
El volum total d’aigua facturada l’any 2012 ha estat de 10,90 hm3. La xifra de negocis
assolida ha estat de 20,26 milions d’euros, enfront dels 20,83 milions d’euros de l’exercici
anterior.
L’evolució de l’activitat de l’aigua ha presentat un comportament positiu al tancament de
l’exercici 2012, arribant a la xifra de 14,1 milions d’euros, malgrat el descens dels ingressos
de les depuradores i altres ingressos procedents de l’ACA, juntament amb una menor
licitació pública i un augment del cost de les matèries primeres.
L’EBITDA, a 31 de desembre del 2012, s’ha situat en 2,60 milions d’euros, enfront dels 3,80
milions d’euros de l’exercici anterior. El resultat d’explotació, a 31 de desembre del 2012, ha
estat de 0,97 milions d’euros, enfront dels 2,13 milions d’euros de l’exercici 2011, variació
motivada principalment, com ja s’ha exposat en l’apartat A, per la baixada unilateral per part
de l’ACA dels ingressos per gestió de les depuradores en un 15%, el que ha suposat una
reducció de 0,7 milions d’euros, i també per l’eliminació per llei dels ingressos per
indemnització del cànon de l’aigua, per import de 0,16 milions d’euros.
En l’exercici 2012 s’ha produït un increment del cost financer net com a conseqüència de
l’augment de les necessitats de finançament addicional derivades dels increments de saldo
pendent de cobrar de les administracions i, també, per l’augment del tipus d’interès efectiu
aplicat a les operacions producte de la situació actual en què es troba el mercat financer.
Addicionalment, s’ha portat a terme compra d’autocartera per import de 0,41 milions d’euros.
Durant aquest exercici 2012 s’han registrat ingressos financers per import de 0,33 milions
d’euros, dels quals 0,15 milions d’euros corresponen al dividend satisfet per la filial CASSA
Aigües i Depuració, SLU.
A 31 de desembre del 2012, el nombre mitjà de treballadors d’Aigües Sabadell és de 102
persones.
El resultat net de l’exercici després d’impostos ha estat de 0,22 milions d’euros, enfront dels
1,21 milions d’euros de l’exercici anterior.
En l’exercici 2012, Companyia d’Aigües de Sabadell, SA ha comptabilitzat inversions en
immobilitzat material i immaterial per import d’1,56 milions d’euros, enfront dels 2,13 milions
d’euros de l’exercici 2011.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL UNIPERSONAL
CASSA Aigües i Depuració, SL Unipersonal (CASSA), segon operador en serveis d’aigua a
Catalunya, té una àmplia experiència en serveis del cicle integral de l’aigua i gestiona 57
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municipis de Catalunya i Aragó. Ha construït i gestiona quatre dessaladores d’aigua de mar i
sis estacions depuradores d’aigües residuals. També desenvolupa diversos negocis, com ara
la reutilització d’aigua regenerada, la producció i distribució d’energia elèctrica o la producció
i distribució de calor a través de biomassa.

•

En l’àmbit nacional, l’evolució de l’activitat de l’aigua i el medi ambient, core business
de CASSA, ha presentat un comportament positiu al tancament del 2012, tot i el
descens dels ingressos provinents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’any
2012, CASSA ha signat vuit contractes de concessions del cicle de l’aigua, amb una
taxa de renovació superior al 95%.

•

La licitació d’obra pública ha experimentat un important descens en el mercat
nacional. Per compensar aquest estancament, CASSA ha potenciat la
comercialització de solucions i serveis intel·ligents, a través de la seva filial
tecnològica Socade.

•

Pel que fa als negocis internacionals, situats a Cap Verd, ha consolidat la seva
activitat assolint la implantació en els projectes que desenvolupa. Les bones
perspectives turístiques i el creixement de la zona, amb la construcció de nous
establiments hotelers, fan que es tracti de negocis amb ingressos recurrents i
estables per a les filials que el Grup CASSA té al nord d’Àfrica.

•

CASSA ha contrarestat els efectes adversos de la crisi generalitzada amb la millora
de la productivitat, amb ajustos estructurals a les seves empreses i amb la
implantació d’un pla estratègic d’actuacions a mitjà i llarg termini, amb l’objectiu
d’enfortir el balanç, consolidar els negocis actuals millorant-ne la rendibilitat, impulsar
el creixement i millorar l’eficiència i la productivitat.

CASSA ha obtingut una xifra de negoci de 13,6 milions d’euros, enfront dels 14,5 milions del
mateix període de l’exercici anterior. A 31 de desembre, l’activitat en l’àmbit dels serveis
d’aigua ha crescut amb la incorporació de noves concessions, si bé ha estat un exercici
marcat per l’important descens de licitació pública i per la retallada d’ingressos per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a l’eliminació dels ingressos
d’indemnitzacions del cànon de l’aigua per import de 0,15 milions d’euros anuals.
La licitació d’obra pública ha registrat un important descens; els ingressos per aquest
concepte han disminuït per sobre del 50% respecte al 2011.
La xifra de negoci en el 2012 ha estat de 13,6 milions d’euros, enfront dels 14,5 milions
d’euros de l’any passat, variació motivada principalment per la baixada de l’obra pública
abans esmentada i per la disminució de la gestió logística. El 75% de la xifra de negoci té
l’origen en l’ingrés per venda d’aigua, amb 10,26 milions d’euros; l’11%, per treballs i altes de
nous subministraments, amb 1,47 milions d’euros; i el 12% restant, per la prestació de
serveis i altres, amb 1,83 milions d’euros.
El 2012, tot i la baixa licitació pública, CASSA ha assolit l’adjudicació de vuit contractes de
concessions del cicle integral de l’aigua, amb una taxa de renovació superior al 95%.

Pàgina 7 de 30

GRUP COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA
2012

Comptes anuals consolidats i informe de gestió de l’exercici

En el capítol de les despeses, el fet més significatiu ha estat l’excepcional increment en un
70% del preu de compra de l’aigua en alta aplicat per l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat
(ATLL). Tot i que l’increment s’ha aplicat a partir del mes de novembre del 2012, ha tingut
també impacte econòmic en aquest exercici en la seva repercussió en baixa.
L’EBITDA s’ha situat en 1,7 milions d’euros, enfront dels 1,9 milions de l’exercici anterior, i el
resultat d’explotació de l’exercici 2012 ha estat de 0,7 milions d’euros, enfront del milió
d’euros del 2011. El resultat financer del 2012 ha estat de -0,5 milions d’euros, similar a
l’exercici 2011.
El resultat net de la societat ha estat de 0,2 milions d’euros, enfront dels 0,4 milions d’euros
de l’exercici anterior.
En l’exercici 2012, les inversions més importats realitzades per CASSA han estat de 3,11
milions d’euros, enfront dels 1,43 milions d’euros de l’exercici anterior.
En l’àmbit del creixement, destaca la reorientació comercial de CASSA en el core business i
en la comercialització del know-how a través de noves solucions tecnològiques relacionades
amb el cicle integral de l’aigua.
El nombre mitjà de treballadors al final de l’exercici 2012 ha estat de 68 persones; al 2011 va
ser de 76 persones.
El volum total d’aigua facturada en el 2012 ha estat de 10,61 hm3, enfront dels 9,98 hm3 del
2011.
El nombre de clients en finalitzar l’exercici 2012 ha estat de 71.439, enfront dels 67.064 al
tancament de l’exercici 2011, la qual cosa significa un increment del 9,4% respecte al 2011.
CASSA ha obtingut la norma ISO 14001 en els sistemes de depuració d’aigües residuals.
Aquesta certificació permet la presentació a concursos d’EDAR, on és requisit indispensable.
Aquesta certificació s’afegeix a la que CASSA va incorporar l’any 2000, segons la norma ISO
9001 de qualitat.
AGUAS DE COSTA DE ANTIGUA, SL
Aguas de Costa de Antigua, SL és la societat propietària d’Empresa Mixta de Aguas de
Antigua, SL, juntament amb l’Ajuntament d’Antigua.
Segons l’informe de conjuntura turística de l’INE 2012, Canàries és la principal destinació
turística de l’Estat.
Fuerteventura, illa de l’arxipèlag canari on opera la filial d’Aguas de Costa de Antigua, ha
estat la sisena zona turística de l’Estat amb major nombre de pernoctacions aquest 2012,
amb un grau d’ocupació hotelera d’un 63%. Ha augmentat el nombre de passatgers i s’han
posat en marxa noves rutes aèries.
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El 2012, els ingressos s’han situat en 2,99 milions d’euros, resultat similar al de l’exercici
2011. El resultat d’explotació ha estat de 0,6 milions d’euros, enfront dels 0,5 milions d’euros
del mateix període del 2011, i el resultat net ha estat de 18.000 euros.
La Comissió de Preus del Govern de Canàries ha aprovat noves tarifes en depuració que
representen un increment del 4,3% i en aigua un increment del 2,6%. S’ha presentat recurs
per la tarifa de l’aigua de boca.
Al tancament de l’exercici, el volum d’aigua facturada se situa a l’entorn del milió de metres
cúbics. El rendiment de la planta de producció d’aigua ha millorat, fins a arribar a prop del
89%.
S’han portat a terme inversions per import de 48.000 euros per mantenir el bon estat i
funcionament d’alguns elements del sistema del cicle integral de l’aigua.
S’ha signat amb el Consorci d’Aigües de Fuerteventura la pròrroga de no-obligatorietat de
compra d’aigua fins al febrer del 2014. Això representarà un estalvi anual de 64.000 euros.
El Consorci d’Aigües de Fuerteventura ha signat un conveni amb l’Ajuntament d’Antigua i
Puerto del Rosario per a la cessió de la infraestructura per poder transportar l’aigua fins a la
finca on s’establirà el zoològic La Lajita Oasis Park.

Enginyeria
Un dels eixos d’actuació principals, que complementa les concessions d’aigua, se centra en
la comercialització de solucions i serveis intel·ligents, adaptant-se a la demanda actual del
mercat. D’aquesta manera, el Grup CASSA aprofita els més de 64 anys d’experiència en el
sector del cicle integral de l’aigua per oferir productes personalitzats que contribueixen a
millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics, tot ampliant els avantatges que
s’ofereixen als usuaris, en el marc de les smart cities.
Socade, filial tecnològica del Grup CASSA, està fent una aposta clara per aquest concepte,
amb el desenvolupament d’una solució tecnològica integral de la gestió del cicle de l’aigua,
que garanteix una major eficiència i fiabilitat, alhora que permet una comunicació directa i en
línia amb l’usuari final, que disposa de més i millor informació del servei.
SOCADE
A 31 de desembre del 2012, els ingressos se situen en 1,34 milions d’euros, un 16% per
sobre del mateix període del 2011. El resultat d’explotació ha estat de -18.000 euros i el
resultat net se situa en 15.000 euros, un 7% per sobre de l’exercici anterior.
L’Institut Català d’Energia ha procedit al pagament de les subvencions de les auditories
energètiques realitzades el 2009 corresponents a la primera fase i que s’havien aprovisionat
com a pèrdues per import de 130.272 euros en el passat exercici. En data 4 de juny, se n’han
cobrat 69.000 euros.

Pàgina 9 de 30

GRUP COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA
2012

Comptes anuals consolidats i informe de gestió de l’exercici

L’any 2012, Socade ha consolidat la seva presència a Madrid amb l’adjudicació de nous
contractes amb el Canal d’Isabel II en els àmbits de serveis d’assistència tècnica per al
manteniment dels models hidràulics de la xarxa, plans directors d’aigua i inventaris del
sistemes de sanejament.
S’han adjudicat tres nous contractes a Catalunya per a la instal·lació de telecontrol i sistemes
de detecció de fuites, tres contractes més a les Illes Balears per a la instal·lació del
telecontrol i un nou contracte a Cantàbria per a la modificació del pla director d’aigua.
En el mes de desembre, Socade ha alienat la seva participació en la filial Aquater.
ERHTEC
La societat ha reorientat la seva activitat centrant-se, d’una banda, en els projectes que
tradicionalment desenvolupa, consistents en la prestació de serveis d’enginyeria (confecció
d’estudis i projectes i direccions d’obra) i, d’altra banda, en la gestió de la logística de
proveïments a les filials exteriors (Canàries i Cap Verd). Pel que fa al Grup, té assignada
l’elaboració dels projectes i direcció d’obra del pla de reposicions de les concessions d’aigua
de fora del terme de Sabadell. Així mateix, està intensificant la seva activitat comercial en
licitacions públiques a l’arxipèlag de Cap Verd arran de la demanda creixent de suport tècnic
en projectes hidràulics i energètics, tot aprofitant la implantació del Grup en aquest país.
Per fer viable aquesta nova orientació, la societat ha ajustat de manera significativa la seva
estructura societària adaptant-la al nivell d’activitat i els requeriments de recursos actuals.
A 31 de desembre del 2012, els ingressos se situen en 0,25 milions d’euros i el resultat
d’explotació ha estat de -336.000 euros.

Immobiliària
RIBATALLADA, SL UNIPERSONAL
El resultat d’explotació ha estat de 105.734 euros, enfront dels 206.414 euros de l’exercici
anterior.
El resultat abans d’impostos de l’exercici 2012 ha estat de -11.183 euros, enfront dels 16.540
euros de l’exercici anterior, i el resultat net de l’exercici ha estat de -8.627 euros, enfront dels
42.163 euros de l’exercici anterior.
L’evolució dels negocis de la societat durant l’exercici 2012 ha seguit la línia marcada en
l’exercici 2011, si bé la conjuntura econòmica i de mercat durant l’exercici no ha estat
favorable.
La cartera de valors està formada per valors de renda fixa, actius financers temporals, fons
d’inversió i valors de renda variable.
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El valor raonable dels instruments de patrimoni mantinguts per negociar a 31 de desembre
del 2012 és de 4,02 milions d’euros; a 31 de desembre del 2011 era de 4,74 milions d’euros.
Durant l’exercici 2012 s’ha mantingut l’explotació dels immobles de la societat. Dels 50
immobles disponibles, se’n troben llogats 38, la qual cosa situa l’ocupació en el 76%.

Construcció
CAEX
Com a conseqüència de la disminució de l’activitat i la caiguda de l’obra pública en un 42%,
CAEX ha ajustat de manera significativa la seva estructura societària adaptant-la al nivell
d’activitat i els requeriments de recursos actuals.
A 31 de desembre del 2012, presenta uns ingressos d’1,35 milions d’euros, enfront dels 2,16
milions del 2011, i un resultat net de -183.000 euros. Per tal de restablir el nivell patrimonial,
s’ha portat a terme una ampliació de capital per valor de 176.688 euros.

Energia
MOLINS ENERGIA, SL
A 31 de desembre del 2012, els ingressos d’explotació han augmentat un 26% respecte del
2011, per les noves tarifes i per la instal·lació puntual de nova escomesa no domèstica, fins a
situar-se en 0,34 milions d’euros. El resultat d’explotació ha millorat un 6% i el resultat net
s’ha situat en -75.000 euros, un 3% menys que en el 2011.
Amb data 26 de gener del 2012, l’Ajuntament en ple va aprovar les tarifes del servei per al
2012, amb un augment del 10,5% de mitjana, així com el pla de viabilitat tècnic.
A la Junta General Extraordinària i Universal del 13 d’abril es va acordar equilibrar la situació
patrimonial mitjançant una disminució i un augment de capital simultanis (reducció de capital
en 134.966 euros i ampliació de capital per import de 251.007 euros).

Responsabilitat social
FUNDACIÓ CASSA
Tot i l’actual situació econòmica, Aigües Sabadell ha mantingut actuacions de compromís
social en col·laboració amb el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell, i
de tipus mediambiental, a través de la Fundació, com ara les relacionades amb la solidaritat i
cooperació internacional, les educatives i de divulgació mediambiental o les culturals. L’any
2012, ha col·laborat en el desenvolupament d’actuacions a Bolívia i l’Índia, amb la finalitat de
possibilitar l’accés a l’aigua potable en poblacions desfavorides. I, en el terreny de les
actuacions educatives, cal destacar la 26a edició del programa educatiu mediambiental.
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Activitat internacional
Cicle integral de l’aigua i energia a Cap Verd
L’informe bianual elaborat pel Fòrum Econòmic Mundial (WEF) situa Cap Verd com un dels
països líders en competitivitat turística del continent africà, juntament amb Seychelles,
Maurici, Sudàfrica i Namíbia.
Està previst un augment de clients, tant d’aigua com d’energia, sobretot del sector turístic.
Aquest augment es fa especialment evident a l’illa de Boavista (on opera la filial AEB), però
també a Santa Maria (illa de Sal, on opera la filial APP), amb la construcció de nous hotels,
apartaments i zones comercials.
CASSA, a través de les seves filials, ha portat a terme la construcció i gestió d’un conjunt
d’infraestructures a la República de Cap Verd per donar resposta a les necessitats
hidràuliques i energètiques a tres illes de l’arxipèlag.
ÁGUAS E ENERGIA DE BOAVISTA, SA (AEB)
A 31 de desembre del 2012, els ingressos han augmentat un 26% respecte a l’any anterior,
fins a situar-se en 10,6 milions d’euros, i l’EBITDA assolit ha estat de 2 milions d’euros, un
16% per sobre del de l’exercici 2011.
El resultat d’explotació s’ha situat en 541.000 euros, més del doble que l’assolit en l’exercici
anterior. A 31 de desembre, el resultat net és de -339.000 euros, i la generació de cash flow,
d’1,1 milions d’euros.
S’han tancat contractualment les negociacions de finançament reconvertint els préstecs
existents de curt a llarg termini. S’ha acordat retornar el 62% del deute a quinze anys i la
resta a cinc anys, concentrant, en aquest darrer cas, la meitat de l’amortització financera en
el darrer any.
S’ha aprovat l’increment tarifari per al primer trimestre del 2012, amb un augment mitjà d’un
8%.
Ha entrat en funcionament un parc eòlic que representarà la reducció d’un 15% dels costos
de producció d’energia elèctrica.
Es preveu que, durant els propers anys, augmenti la demanda d’aigua i energia amb la
construcció de 6.000 llits addicionals.
ÁGUAS DE PONTA PRETA, LTDA. (APP)
Durant el 2012, els ingressos han augmentat un 13% respecte al 2011, fins a assolir-se 7,2
milions d’euros de xifra de negoci. Aquest increment s’ha degut a l’augment del consum del
sector hoteler i a la reducció del preu del combustible en un 5%. El resultat d’explotació s’ha
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situat en 0,9 milions d’euros, enfront dels 0,68 milions d’euros del 2011, és a dir, un 33%
superior. El resultat net assolit ha estat de 0,17 milions d’euros.
Amb data 31 de desembre es va signar la novació del project finance entre APP, Banc de
Sabadell i BCA, amb el qual s’ha ampliat en sis anys el termini de retorn, ajustant-lo a la
previsió de generació de cash flow del negoci.
Aigua i sanejament
La Câmara Municipal ha concedit una llicència provisional per exercir les activitats de
sanejament i reutilització d’aigües residuals regenerades a tota la ciutat de Santa Maria, la
qual cosa permet estendre l’activitat fora de l’àmbit contractual.
Electricitat
S’ha obtingut una autorització provisional de la Direcció General d’Energia per subministrar
energia elèctrica fora de la zona contractual.
Altres fets rellevants
APP ha estat seleccionada com a empresa pilot pel Ministério do Turismo, Industria e
Energia per al Programa de Qualitat per a l’África Occidental amb l’objectiu d’aplicar el
Sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), que serveix per identificar i avaluar
els perills associats a la seguretat alimentària. La implantació d’aquest sistema permetrà
respondre a les exigències dels operadors turístics en relació amb el control de qualitat i
servirà de base a un eventual procés de certificació de qualitat dels processos industrials
desenvolupats a APP.
ÁGUAS DE PORTO NOVO, SA (APN)
El 2012 s’han subministrat 0,24 hm3 d’aigua dessalada, un 5% més que durant l’any anterior.
Els ingressos han tingut una progressió estable (un 3% més) respecte a l’exercici anterior,
fins als 0,5 milions d’euros; el resultat d’explotació s’ha situat en 97.000 euros, enfront dels
18.000 euros del 2011, i el resultat net s’ha situat en 25.000 euros.
S’han aprovat les noves tarifes de distribució, que inclouen un augment d’un 16,39% i que
permetran situar-se en equilibri econòmic.

D. MEDI AMBIENT
El Grup CASSA treballa per la preservació del medi natural. En aquest sentit, s’ha potenciat i
millorat aquest compromís portant a terme diferents actuacions mediambientals.
Pel que fa la gestió mediambiental, CASSA col·labora des de fa 26 anys amb les escoles
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dels diferents municipis on gestiona el servei d’aigües amb activitats de formació i divulgació
dirigides als infants sobre el respecte al medi ambient i el consum responsable de l’aigua.
CASSA fomenta la difusió d’una política integrada de qualitat i medi ambient per a la millora
de la qualitat de l’aigua i la preservació de l’entorn, mitjançant:
• L’organització de programes mediambientals que aplica a les escoles dels municipis
on el Grup CASSA gestiona el servei d’aigües, realitzant visites guiades a les nostres
instal·lacions.
• La participació en programes de gestió mediambiental i en jornades i actes
relacionats amb l’aigua, promovent l’educació, la formació, la investigació i el patrocini
de treballs de recerca.
• Campanyes de sensibilització sobre la necessitat de no malbaratar aquest element
bàsic.
• L’organització d’actes i concursos per despertar en la societat interès per l’aigua.
Totes aquestes activitats les desenvolupa mitjançant aportacions a la Fundació Privada
CASSA.
Per posar de manifest la seva preocupació pel medi ambient, CASSA s’ha compromès a
desenvolupar la seva gestió mediambiental sota la certificació dels seus processos en la
norma internacional ISO 14001:2004. Els objectius principals d’aquesta norma són fer un ús
racional dels recursos naturals, gestionar adequadament els residus que es generen, i
conscienciar el personal intern i subcontractat de la importància d’una bona gestió ambiental,
entre d’altres. Vegeu la nota 1.
Per tant, el Grup CASSA assumeix el compromís de:
• Portar a terme una gestió eficaç en la prevenció de la contaminació.
• Complir amb la legislació i reglamentació mediambiental aplicable a l’activitat.
• Vetllar per l’establiment, el seguiment i la consecució dels objectius mediambientals.
• Comunicar aquesta política a tots els col·laboradors, fer que s’entengui i posar-la a
disposició del públic en general.
La direcció general del Grup CASSA aprova i dóna suport a aquesta política integrada de
qualitat i medi ambient en el seu manual de gestió integral i vetlla per la seva execució i
seguiment. I per assegurar la implementació i manteniment d’aquest sistema, s’ha nomenat
un responsable de sistemes, que desenvolupa les funcions i autoritzacions descrites a la
norma de referència.
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El Grup CASSA no disposa d’actius inclosos en el seu immobilitzat material destinats a la
minimització de l’impacte ambiental i a la protecció i millora del medi natural. Tampoc no ha
rebut subvencions ni ha meritat durant l’exercici despeses destinades a la protecció i millora
del medi ambient.
Així mateix, el Grup CASSA no ha dotat provisions per cobrir riscos i despeses per
actuacions mediambientals en considerar que no existeixen contingències relacionades amb
la protecció i millora del medi ambient.

E. NEGOCI SOBRE ACCIONS PRÒPIES
A 31 de desembre del 2012, el nombre total d’accions pròpies que té Companyia d’Aigües de
Sabadell, SA és de 27.577, amb un valor d’adquisició d’1.521.850 euros; representen un
4,39% del seu capital social.
Indirectament, a través de la seva filial patrimonial Ribatallada, SL disposa d’un total de 1.000
accions per valor de 65.833 euros; representen un 0,16% del capital social de l’empresa
matriu.
La resta de filials i participades no són propietàries de cap acció de la societat matriu ni tenen
participacions pròpies.

F. RISCOS PRINCIPALS DE L’ACTIVITAT DE LA SOCIETAT
El Grup CASSA té com a objectiu principal de la seva política de gestió de capital assegurar
l’estabilitat financera a curt i llarg termini, així com l’adient finançament de les inversions, tot
mantenint el seu nivell d’endeutament.
El Grup està exposat a determinats riscos que gestiona identificant-los, mesurant-los,
limitant-ne la concentració i supervisant-los. La societat desenvolupa les seves activitats en
els mercats català, espanyol i estranger (Cap Verd), i això permet al Grup diversificar els
riscos, alhora que està condicionat per diferents factors fruit de les diferents localitzacions.
Els principis basics definits pel Grup CASSA en l’establiment de la seva política de gestió de
riscos no han experimentat canvis substancials durant l’exercici 2012. Els principis més
significatius són:
• Complir amb les normes del bon govern corporatiu.
• Complir estrictament amb tot el sistema normatiu del Grup CASSA.
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• Definir els mercats i productes en els quals pot operar en funció dels coneixements i
les capacitats suficients per assegurar una gestió eficaç del risc.
El risc de crèdit del Grup CASSA és atribuïble principalment als seus deutes comercials.
Aquests deutes comercials es reflecteixen en el balanç de situació, nets de les corresponents
provisions per insolvències, estimades per la direcció del Grup en funció de l’experiència
d’exercicis anteriors i de la seva valoració de l’entorn econòmic actual.
El Grup CASSA opera en mercats internacionals en els quals la seva divisa de canvi no
experimenta fluctuacions de canvi, per la qual cosa les cobertures contractades asseguren la
situació d’inconvertibilitat i falta de transferència.
Les variacions dels tipus d’interès modifiquen el valor raonable d’aquells actius i passius que
meriten un tipus d’interès fix, així com els fluxos dels actius i passius referenciats a un tipus
d’interès variable.
Per mitigar aquests riscos, el Grup té contractades amb diverses entitats financeres diferents
cobertures de tipus d’interès.
Amb la finalitat d’evitar desequilibris, davant la necessitat de noves inversions, aquestes es
planifiquen i es financen considerant el flux de fons previstos per a aquestes inversions i
l’estructura financera. El Grup CASSA disposa de línies de crèdit suficients per fer front a les
seves obligacions de pagament a curt termini i mitigar el risc de liquiditat.
El risc de mercat és gestionat pel Grup mitjançant l’anàlisi de l’evolució en les magnituds
econòmiques de les diferents concessions de les quals es poden derivar riscos significatius.
Aquests riscos queden incorporats explícitament o implícitament en els sistemes de revisió
tarifària.
Pel que fa als riscos de responsabilitat civil i responsabilitat dels administradors i de l’alta
direcció, el Grup té contractades diferents pòlisses d’assegurança. Els administradors de les
societats consideren que les provisions registrades cobreixen adequadament els riscos, els
arbitratges i la resta d’operacions de les societats i no s’espera que se’n desprenguin passius
addicionals als que hi ha registrats.

G. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT DE L’EXERCICI
El 18 de gener del 2013, Agbar va presentar a la CNMV la sol·licitud d’autorització de l’OPA
sobre la totalitat de les accions de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.
El 29 de gener del 2013, la CNMV va admetre a tràmit l’OPA presentada per Agbar sobre
Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.
En data 14 de març del 2013 l’Ajuntament de Sabadell comunica que al Ple de l’Ajuntament
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de data 12 de març del 2013 s’han nomenat com a nous representants municipals els
següents:
Vicepresident:
Vocals:

Sr. Joan Carles Sánchez Salinas (alcalde)
Sr. Josep Ayuso Raya
Sr. Cristian Sánchez García
Sr. Jordi Ferrer Perarnau
Sr. Josep Abellán Martínez

Aquests nous membres del Consell d’Administració entren en substitució del Sr. Manel
Bustos Garrido, Sr. Francisco Bustos Garrido, Sr. Ricard Estrada Arimón i Sr. Joan Manau
Valor, mentre que el Sr. Jordi Ferrer Perarnau ha estat reelegit.
La societat ha informat els nous membres del Consell d’Administració del que disposa
l’article 229 de la Llei de societats de capital. Aquests han comunicat que cap d’ells no té
participacions ni exerceix càrrecs en societats amb activitats idèntiques, anàlogues o
complementàries, ja sigui per compte propi o aliè.
En la mateixa data de formulació d’aquests comptes anuals s’acorda repartir un dividend a
compte de l’exercici 2012 de 0,0982 euros per acció.
CASSA Aigües i Depuració, SLU va superar durant el mes de gener del 2013 l’auditoria de
renovació (s’audita l’exercici corresponent al 2012) del sistema de gestió de la qualitat
segons la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2008 per a la gestió de serveis de
distribució d’aigua potable i gestió d’estacions depuradores d’aigües residuals amb el número
de certificat CS/00/054, vàlid fins al desembre del 2013.
Així mateix, va superar també l’auditoria de renovació del sistema de gestió ambiental
segons la norma internacional UNE-EN-ISO 14001:2004 per a la gestió de serveis de
distribució d’aigua potable i gestió d’estacions depuradores d’aigües residuals amb el número
de certificat 3.00.12078, vàlid fins a l’octubre del 2013.
El 26 de febrer del 2013, el conseller Sr. Francisco Bustos Garrido presenta la seva renúncia
al càrrec, que és acceptada pel Consell d’Administració de CASSA Aigües i Depuració.
Des del 31 de desembre del 2012 fins la data de formulació d’aquests comptes anuals no
s’han produït fets significatius, a excepció dels esmentats anteriorment, que per la seva
importància hagin de ser mencionats en aquests comptes anuals.
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INFORME COMPLEMENTARI A L’INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012 QUE PRESENTA EL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA SOBRE ELS
ASPECTES CONTINGUTS EN L’ARTICLE 61 BIS DE LA LLEI DEL MERCAT DE
VALORS

1. ENTORN DE CONTROL DE L’ENTITAT
Informi, assenyalant les característiques principals, sobre, almenys:
1.1. Quins òrgans i/o funcions són els responsables de: (i) l’existència i el
manteniment d’un SCIIF adequat i efectiu; (ii) la seva implantació; i (iii) la seva
supervisió.
El sistema de control de la informació financera forma part del sistema de control intern
general de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA i té per objecte proporcionar una seguretat
raonable sobre la fiabilitat de la informació financera publicada. L’òrgan responsable d’aquest
control és el Consell d’Administració, i es delega la funció de supervisió al Comitè d’Auditoria.
Correspon al Consell d’Administració la competència d’aprovar la informació financera que,
per la seva condició de cotitzada, hagi de fer pública la societat amb caràcter periòdic i
l’aprovació del seguiment periòdic dels sistemes interns de control. A més, entre les funcions
indelegables del Consell s’inclouen les de formular els comptes anuals individuals i
consolidats i els informes de gestió i sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General
d’Accionistes.
El sistema de control intern de la informació financera (SCIIF) atribueix al Comitè de Direcció
la responsabilitat del disseny, la implantació i el manteniment d’aquest control. Dins del
Comitè de Direcció, correspon a la Direcció General proposar la definició, l’actualització i el
seguiment del sistema per assegurar-se que funcioni d’una manera efectiva.
Així mateix, el responsable de cada àrea de negoci és qui duu a terme el disseny, la revisió i
les actualitzacions del sistema d’acord amb les seves pròpies necessitats i característiques.
La Direcció General valida que aquests dissenys i el seu funcionament garanteixin el
compliment dels objectius marcats per assegurar la fiabilitat de la informació financera que
s’elabora.
El Comitè d’Auditoria, segons estableix l’article 9 del Reglament del Consell d’Administració
de Companyia d’Aigües de Sabadell, té les competències següents en relació amb el SCIIF:
conèixer el procés d’informació financera i els sistemes de control intern de la societat;
supervisar els serveis d’auditoria interna; proposar al Consell d’Administració, per sotmetre’l
a la Junta General d’Accionistes, el nomenament d’auditors externs i mantenir la relació amb
aquests per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la seva
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independència, i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de
l’auditoria de comptes, així com les comunicacions previstes en la legislació d’auditoria de
comptes i en les normes tècniques d’auditoria.
1.2. Si existeixen, especialment pel que fa al procés d’elaboració de la informació
financera, els elements següents:
-

Departaments i/o mecanismes encarregats: (i) del disseny i la revisió de
l’estructura organitzativa; (ii) de definir clarament les línies de responsabilitat i
autoritat, amb una distribució de tasques i funcions adequada; i (iii) que
existeixin procediments suficients per a la seva correcta difusió a l’entitat,
especialment en relació amb el procés d’elaboració de la informació financera.
El Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA assigna la
responsabilitat del disseny i la revisió de l’estructura organitzativa a la Direcció
General, des d’on es defineixen les línies generals de responsabilitat i autoritat, així
com la revisió d’aquestes línies generals, procediment que es troba documentat en
l’organigrama i en el model de processos.
A més, existeix un procediment específic, gestionat per la Direcció de Serveis
Corporatius, que defineix la missió i els objectius de cada lloc de treball i n’especifica
les diferents tasques.
Quant al procés d’elaboració de la informació financera, les tasques i funcions que cal
desenvolupar són definides per la Direcció Financera i estableixen les pautes i
responsabilitats específiques dels procediments de tancament.

-

Codi de conducta, òrgan d’aprovació, grau de difusió i instrucció, principis i
valors inclosos (indicant si hi ha mencions específiques al registre
d’operacions i elaboració de la informació financera), òrgan encarregat
d’analitzar incompliments i de proposar accions correctores i sancions.
Companyia d’Aigües de Sabadell, SA disposa d’un reglament intern de conducta, en
vigor des de l’any 2003 i accessible a través del web del Grup.
Aquest reglament és aplicable a qualsevol fet o decisió que pugui influir de manera
sensible en la cotització dels valors emesos per Companyia d’Aigües de Sabadell, SA
i que són objecte de negociació als mercats de valors, realitzats directament o
indirectament pels membres del Consell d’Administració, el secretari del Consell
d’Administració, el director general, els treballadors amb una relació laboral de
caràcter especial com ara personal d’alta gestió o tots aquells treballadors que per la
naturalesa del seu treball intervinguin en activitats relacionades amb els mercats de
valors.
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Per garantir l’aplicació del reglament intern de conducta, Companyia d’Aigües de
Sabadell, SA constituirà un Comitè d’Ètica que vetllarà pel seu compliment i que
treballarà per resoldre les possibles denúncies derivades del seu incompliment.
-

Canal de denúncies, que permeti comunicar a la Comissió d’Auditoria i Control
irregularitats de naturalesa financera i comptable, a més d’eventuals
incompliments del codi de conducta i activitats irregulars en l’organització, tot
informant, si s’escau, si aquest és de naturalesa confidencial.
S’implementarà un canal de denúncies que recollirà les comunicacions sobre
possibles irregularitats en el compliment del reglament intern de conducta.
Es garantirà una absoluta confidencialitat de les comunicacions rebudes. Seran
gestionades pel Comitè d’Ètica, que les reportarà al Comitè d’Auditoria, el qual
disposarà, finalment, les possibles actuacions que s’hagin de dur a terme.

-

Programes de formació i actualització periòdica per al personal involucrat en la
preparació i revisió de la informació financera, així com en l’avaluació del SCIIF,
que cobreixin almenys normes comptables, auditoria, control intern i gestió de
riscos.
Dins de la política de formació continuada dels seus empleats i directius, que permet
mantenir i potenciar les competències professionals necessàries per aconseguir els
objectius empresarials de present i futur de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, la
Direcció de Serveis Corporatius dissenya un pla de formació anual que inclou
programes de formació i actualització sobre normativa comptable, control intern i
gestió de riscos que garanteixen que la informació reportada als mercats sigui fiable i
que s’ajusti a la normativa vigent.
El pla de formació anual té en compte les necessitats de formació que la Direcció de
Serveis Corporatius detecta, com també les que són proposades directament pels
responsables de les àrees implicades en l’elaboració de la informació financera. Les
sessions formatives són desenvolupades per experts externs i es duen a terme tant
externament com in company.

2. AVALUACIÓ DE RISCOS DE LA INFORMACIÓ FINANCERA
Informi, almenys, sobre quines són les característiques principals del procés
d’identificació de riscos, incloent-hi els d’error o frau, pel que fa a:
-

Si el procés existeix i està documentat.
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-

Si el procés cobreix la totalitat d’objectius de la informació financera
(existència i ocurrència; integritat; valoració; presentació; desglossament i
comparabilitat; i drets i obligacions), si s’actualitza i amb quina freqüència.

-

L’existència d’un procés d’identificació del perímetre de consolidació, tenint en
compte, entre altres aspectes, la possible existència d’estructures societàries
complexes, entitats instrumentals o de propòsit especial.

-

Si el procés té en compte els efectes d’altres tipologies de riscos (operatius,
tecnològics, financers, legals, reputacionals, mediambientals, etc.) en la
mesura que afectin els estats financers.

-

Quin òrgan de govern de l’entitat supervisa el procés.

El Grup CASSA i cadascuna de les seves companyies tenen identificats diversos tipus de
risc vinculats a les activitats que realitzen i que, en la mesura que puguin quantificar-se,
tracten de cobrir amb l’objectiu de minimitzar l’efecte de qualsevol possible contingència.
Entre els riscos identificats (risc de crèdit, risc de tipus de canvi, risc de tipus d’interès, risc de
liquiditat i risc de mercat) hi ha els riscos relacionats amb la fiabilitat de la informació
financera. Per identificar-los s’han definit els procediments corresponents, que tenen per
objecte identificar els comptes i els epígrafs que tenen un risc significatiu, els quals es
revisen una vegada detectats a l’efecte d’establir-ne la materialitat.
A més, es consideren els possibles riscos d’error en determinats processos de tancament
(processos informàtics, polítiques comptables, etc.) que poden ser rellevants en la fiabilitat de
la informació financera. El procés de consolidació es troba entre aquests possibles riscos,
motiu pel qual es realitza un procés de control sobre la correcta identificació del procés de
consolidació i sobre la correcta configuració i execució del procés. El procés d’identificació de
riscos d’error en la informació financera l’efectua i documenta trimestralment la Direcció
Financera i el supervisa en darrera instància el Comitè d’Auditoria. Companyia d’Aigües de
Sabadell, SA continua treballant per millorar la detecció de possibles riscos operatius i per
integrar-los en els seus sistemes informàtics.
La resta de riscos identificats són tractats com s’explica a l’apartat D de l’“Informe anual de
govern corporatiu”, on es descriu la política general de riscos del Grup CASSA.
El sistema d’identificació i avaluació de riscos és dinàmic; evoluciona al llarg del temps i
s’adapta a cada moment i situació de negoci. La responsabilitat i la supervisió d’aquest
sistema recauen en el Comitè d’Auditoria.

3. ACTIVITATS DE CONTROL
Informi, assenyalant les característiques principals, sobre si disposa almenys de:
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3.1. Procediments de revisió i autorització de la informació financera i la descripció del
SCIIF, a publicar als mercats de valors, tot indicant-ne els responsables, així com de
documentació descriptiva dels fluxos d’activitats i controls (incloent-hi els relatius al
risc de frau) dels diferents tipus de transaccions que puguin afectar de manera
material els estats financers, incloent-hi el procediment de tancament comptable i la
revisió específica dels judicis, estimacions, valoracions i projeccions rellevants.
L’Àrea Financera és la responsable dels processos de tancament, de la consolidació i de
l’elaboració de la informació financera.
Auditoria Interna analitza i valida que la informació elaborada sigui fiable i ajustada a la
normativa vigent.
La Direcció General presenta davant el Comitè d’Auditoria, abans que siguin aprovats pel
Consell d’Administració i publicats, tant els comptes anuals com els estats financers
trimestrals, així com la informació pública periòdica, destacant els aspectes més rellevants i
explicant les hipòtesis utilitzades per a les diferents estimacions o provisions.
3.2. Polítiques i procediments de control intern sobre els sistemes d’informació (entre
d’altres, sobre seguretat d’accés, control de canvis, operació d’aquests, continuïtat
operativa i segregació de funcions) que suportin els processos rellevants de l’entitat
en relació amb l’elaboració i la publicació de la informació financera.
El Grup CASSA té una direcció centralitzada de sistemes d’informació.
L’accés als sistemes d’informació es gestiona en funció de la descripció del lloc de treball i
són els diferents responsables de les filials els qui defineixen els perfils d’accés de cada
usuari.
La gestió dels accessos i dels fluxos d’aprovació està definida en els procediments interns de
l’Àrea de Sistemes d’Informació i Organització, com també les responsabilitats dels qui han
d’efectuar la gestió i el control.
Hi ha processos d’emmagatzematge i còpies de seguretat en diferents llocs, per preveure
possibles contingències, a més de procediments per evitar que el programari instal·lat pugui
ser modificat sense permisos específics.
Així mateix, es concreta en una normativa interna el “Document de seguretat de fitxers
automatitzats”, que és confidencial i dóna compliment al Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
3.3. Polítiques i procediments de control intern destinats a supervisar la gestió de les
activitats subcontractades a tercers, així com d’aquells aspectes d’avaluació, càlcul o
valoració encomanats a experts independents, que puguin afectar de manera material
els estats financers.
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No és pràctica habitual l’externalització de treballs que puguin afectar la informació financera.
Tot i així, sí que s’han pogut utilitzar algunes vegades els serveis d’experts independents per
a l’elaboració d’informes. Per a aquests casos, el Grup CASSA té implantats mecanismes de
control a fi de validar les seves conclusions.
Dins del Grup CASSA, destaquen pel seu possible impacte en els estats financers els
experts independents contractats per a la valoració de la participació en societats filials i per
a la valoració de les inversions immobiliàries propietat del Grup.

4. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Informi, assenyalant les característiques principals, sobre si disposa almenys de:
4.1. Una funció específica encarregada de definir i mantenir actualitzades les
polítiques comptables (àrea o departament de polítiques comptables) i de resoldre
dubtes o conflictes derivats de la seva interpretació, mantenint una comunicació fluïda
amb els responsables de les operacions en l’organització, així com un manual de
polítiques comptables actualitzat i comunicat a les unitats a través de les quals opera
l’entitat.
Aquesta responsabilitat recau sobre l’Àrea de Controlling (dependent de la Direcció
Financera), que s’encarrega, entre altres funcions, de definir i mantenir actualitzades les
polítiques comptables i de respondre les qüestions i dubtes que es produeixin per l’aplicació
de la normativa comptable. Així mateix, s’encarrega de comunicar a les diferents filials els
possibles canvis en les polítiques comptables i de determinar quina informació ha de reportar
cadascuna de les filials.
En els casos en què el Grup CASSA no té el control però sí una influència significativa, es
realitzen els ajustos i reclassificacions necessaris en els estats financers de l’associada amb
la finalitat d’homogeneïtzar els criteris comptables amb els del Grup.
4.2. Mecanismes de captura i preparació de la informació financera amb formats
homogenis, d’aplicació i utilització per totes les unitats de l’entitat o del grup, que
suportin els estats financers principals i les notes, així com la informació que es detalli
sobre el SCIIF.
Anualment es fixa el calendari de la Comissió Executiva i del Consell d’Administració i s’envia
als responsables d’àrea i gerents de les filials del Grup, tot especificant el tipus d’informació
que s’ha d’enviar i les dates d’enviament de la informació.
El nivell de detall de la informació continguda en la notificació varia en funció de la seva
periodicitat (mensual, trimestral, semestral o anual).
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La informació consolidada es prepara amb un programari específic de consolidació i es
complementa amb diverses plantilles d’Excel automatitzades i parametritzades que
incorporen informació detallada, tant comptable com extracontable, d’ajuda per a la gestió.
El Grup CASSA té definit un sistema de notificació que conté els indicadors claus de
cadascuna de les àrees de negoci. La Direcció General Adjunta Econòmica i de Negocis
s’encarrega de recollir i coordinar les dades i una vegada completades les envia a la Direcció
General.

5. SUPERVISIÓ DEL MODEL DE FUNCIONAMENT
Informi, assenyalant les característiques principals, almenys sobre:
5.1. Les activitats de supervisió del SCIIF realitzades pel Comitè d’Auditoria i sobre si
l’entitat compta amb una funció d’auditoria interna que tingui entre les seves
competències la de suport al comitè en la seva tasca de supervisió del sistema de
control intern, incloent-hi el SCIIF. Així mateix cal informar sobre l’abast de l’avaluació
del SCIIF realitzada en l’exercici i el procediment pel qual l’encarregat d’executar
l’avaluació comunica els seus resultats, sobre si l’entitat té un pla d’acció que detalli
les eventuals mesures correctores i sobre si s’ha considerat un impacte en la
informació financera.
El Grup CASSA té una funció d’auditoria interna que reporta directament al Comitè
d’Auditoria.
Les seves tasques més rellevants són:
-

Assegurar la fiabilitat i la integritat de la informació financera i operativa, així com els
mitjans utilitzats per elaborar-la.

-

Revisar l’aplicació de les polítiques i els procediments establerts en el Grup.

-

Identificar i comunicar els possibles errors en els sistemes i procediments, tot
indicant-ne les causes i determinant propostes de millora.

5.2. Si disposa d’un procediment de discussió mitjançant el qual l’auditor de comptes
(d’acord amb el que estableixen les NTA), la funció d’auditoria interna i altres experts
puguin comunicar a l’alta direcció i a la Comissió d’Auditoria i Control o
administradors de l’entitat les debilitats significatives de control intern identificades
durant els processos de revisió dels comptes anuals o aquells altres que els hagin
estat encomanats. Així mateix, ha d’informar de si disposa un pla d’acció que intenti
corregir o mitigar les debilitats observades.
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L’article 9 del Reglament del Consell d’Administració estableix les següents competències del
Comitè d’Auditoria:
-

Informar la Junta General d’Accionistes sobre les qüestions que siguin plantejades
pels accionistes en matèries de la seva competència.

-

Proposar al Consell d’Administració, per sotmetre’l a l’aprovació de la Junta General
d’Accionistes, el nomenament dels auditors externs.

-

Supervisar els serveis d’auditoria interna.

-

Conèixer el procés d’informació financera i els sistemes de control intern de la
societat.

-

Mantenir la relació amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions
que puguin posar en risc la seva independència i qualsevol altra relacionada amb el
procés de desenvolupament de l’auditoria de comptes, així com aquelles altres
comunicacions previstes en la legislació d’auditoria de comptes i en les Normes
Tècniques d’Auditoria.

El Comitè d’Auditoria manté reunions amb l’auditor extern de manera periòdica i, en tot cas,
sempre com a conseqüència de la revisió dels estats financers resumits corresponents als
trimestres primer i segon abans de la seva aprovació, així com abans del Consell
d’Administració que formula els comptes anuals complets, tant individuals de la societat
dominant com consolidats del Grup CASSA.
A més, manté reunions formals per planificar el treball d’auditoria externa de l’any en curs i
per informar dels resultats obtinguts en la seva revisió preliminar abans del tancament de
l’exercici social.

6. ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT
–

7. INFORME DE L’AUDITOR EXTERN
Informi sobre si la informació del SCIIF remesa als mercats ha estat sotmesa a revisió
de l’auditor extern. En aquest cas, l’entitat hauria d’incloure l’informe corresponent
com a annex. En cas contrari, hauria d’informar-ne dels motius.
La informació referent al SCIIF no ha estat objecte de revisió per part de l’auditor extern
perquè aquesta no és obligatòria.
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Tampoc no ha estat sotmesa a revisió de l’auditor extern la resta d’informació continguda en
l’informe anual de govern corporatiu que forma part de l’informe de gestió, ja que només se
sotmet a revisió la informació comptable continguda en l’esmentat informe.
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT I FIRMA DELS COMPTES ANUALS I
L’INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDATS DE LA SOCIETAT COMPANYIA D’AIGÜES
DE SABADELL, SA, I SOCIETATS PARTICIPADES, CORRESPONENTS A
L’EXERCICI 2012, FORMULATS EL 21 DE MARÇ DEL 2013
Els firmants, en qualitat de consellers de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, manifesten i
declaren:
1. Que aquests comptes anuals i informe de gestió consolidats, corresponents a l’exercici
2012, de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA i societats participades que formen el Grup
CASSA, han estat formulats pel Consell d’Administració en la seva reunió de 21 de març del
2013, i són firmats a continuació pels consellers, en exemplar duplicat, en els termes que es
detallen.
2. Que els comptes anuals formulats estan integrats pel balanç de situació, el compte de
pèrdues i guanys, l’estat de resultat total, l’estat total de canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxos d’efectiu i la memòria.
I que l’informe de gestió igualment formulat incorpora, en secció separada, l’informe anual de
govern corporatiu.
3. Que, d’acord amb el que disposa l’article 8 del Reial decret 1362/2007, i fins on arriba el
seu coneixement, els comptes anuals, elaborats conforme als principis de comptabilitat
aplicats, ofereixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, i que l’informe de gestió inclou una anàlisi fidel de
l’evolució i els resultats empresarials i de la posició de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA i
de les empreses compreses en la consolidació globalment, juntament amb la descripció dels
principals riscos i incerteses.
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Xavier Bigatà i Ribé

Maria Àngels Bosser i Torrens

Joan Carles Sánchez Salinas

Unnim Banc, SA, representat per Albert
Renté i Pujol

Cambra de Comerç de Sabadell, representada per
Carles Mas i Codina

Josep Ayuso Raya

Jordi Ferrer i Perarnau

Fiduciària del Vallès, representada per Lluís
Pascual i Bacardit

Cristian Sánchez García

Fundació Privada Gremi de Fabricants,
representada per Joan Carles Grau i Bedós

Joan Llonch i Andreu

Josep Abellán Martínez

Carlos Enrich Muls,
secretari del Consell d’Administració
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COMPTES ANUALS I INFORME DE GESTIÓ
FORMULATS EL 21 DE MARÇ DEL 2013
Aquest exemplar de comptes anuals i informe de gestió consolidats corresponents a l’exercici
acabat el 31 de desembre del 2012 de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA es formula en
140 fulls de paper timbrat classe 8a, números de l’OL3463271a l’OL3463410, ambdós
inclosos, pel Consell d’Administració, en reunió celebrada el dia 21 de març del 2013.

Xavier Bigatà i Ribé

Maria Àngels Bosser i Torrens

Joan Carles Sánchez Salinas

Unnim Banc, SA, representat per Albert
Renté i Pujol

Cambra de Comerç de Sabadell, representada per
Carles Mas i Codina

Josep Ayuso Raya

Jordi Ferrer i Perarnau

Fiduciària del Vallès, representada per Lluís
Pascual i Bacardit

Cristian Sánchez García

Fundació Privada Gremi de Fabricants,
representada per Joan Carles Grau i Bedós

Joan Llonch i Andreu

Josep Abellán Martínez

Carlos Enrich Muls,
secretari del Consell d’Administració
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