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Magnituds essencials
(en milions d’euros)

Consolidat 2000 2001 2002 2003 2004

Actiu total 4.091 4.267 6.459 9.685 9.940

Fons propis 1.721 1.765 2.033 3.107 3.318

Provisions 816 897 1.402 2.320 2.493

Endeutament financer 1.154 1.227 2.521 3.611 3.516

Ingressos d’explotació 550 710 794 1.283 1.534

EBITDA - Marge brut d’explotació(1) 385 476 534 915 1.043

Benefici d’explotació 296 359 402 695 743

Benefici net atribuït 163 172 195 355 467

Plantilla mitjana equivalent 2.897 3.209 3.990 4.617 5.504

Individual

Benefici net 156 165 183 329 361

Dividends totals 125 132 156 237 264

(1) Ingressos d’explotació (excloses les activacions) menys despeses d’explotació (excloses les amortitzacions i les provisions).

Amb quins mitjans?

Mitjans materials
Grup abertis - Distribució de l’actiu

Mitjans humans
Plantilla mitjana equivalent

Els actius del Grup superen els 9.900 milions
d’euros

Increment per la incorporació de retevisión.
L’immobilitzat, bàsicament en autopista i altres
actius concessionals, representa el 84,1% dels
actius totals.

Un equip humà de més de 5.500 persones

L’expansió del Grup ha comportat que la
plantilla mitjana passi de 2.897 el 2000 a
5.504 el 2004. 

(Continua al dors)
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Amb quin finançament?

Grup abertis - Distribució del passiu

Estructura de finançament equilibrada

Els fons propis, que superen els 3.300 milions
d’euros, representen un 33% del passiu total
i l’endeutament, un 35%. Les provisions per a
riscos i despeses, que corresponen bàsicament
a fons de reversió, superen els 2.400 milions
d’euros.

Una de les retribucions per dividend més alta

Amb el repartiment d’un dividend complementari
de 0,25 € per acció, el total de dividends del
2004 supera els 264 milions d’euros (un 11,3%
superior al del 2003). Es manté amb això
la política de distribució de  dividends sòlida
i sostenible.

Com es distribueix?

Dividends totals

Benefici atribuït a la societat dominant

El benefici ha passat de 163 milions d’euros
el 2000 a 467 milions el 2004

L’expansió del Grup es compatibilitza amb
l’increment de beneficis. El benefici de
467 milions d’euros representa un 31,6%
d’increment respecte al 2003.

Què se n’obté?

Com es valora?

abertis: excel·lent evolució

Les accions d'abertis es revaloren un 42% el
2004. Aquest increment s'afegeix als registrats
els quatre exercicis anteriors, fet que comporta
un augment acumulat en aquests cinc anys del
114%. Només tres de les 35 societats que
formen part de l'Ibex han registrat una variació
anual positiva en aquests cinc anys, entre les
quals es troba abertis.

L'Ibex 35 es revalora un 17,4%, encara que es
manté per sota dels nivells de tancament de
1999 (variació últims cinc anys: -22%).

Evolució abertis vs Ibex 35

(Base 31/12/99 = 100)
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Fets significatius de l’any

1r trimestre del 2004

• Aprovació pels consells d’abertis i iberpistas del projecte de
fusió de les dues societats (amb efectes econòmics a partir
de l’1 de gener del 2004).

• Adjudicació de la Circumval·lació Alacant a un consorci participat
en un 25% per abertis per un període de 36 anys.

• Inauguració de les radials R-3 i R-5 de Madrid, participades
en un 23,3% per abertis i en concessió fins al 2049.

• Emissió d’obligacions simples per 450 Mn€ subscrites per
inversors institucionals amb venciment a 10 anys i cupó
del 4,75%.

2n trimestre del 2004

• La Junta General Ordinària d’abertis aprova els Comptes
Anuals Individuals i Consolidats de l’exercici 2003, un dividend
complementari de 0,223 euros per acció, l’ampliació de capital
amb càrrec a reserves d’una acció nova per cada 20 d’antigues
i el projecte de fusió per absorció amb iberpistas.

• L’Ajuntament de Barcelona i saba acorden un nou model
tarifari de cobrament per fraccions de 5 minuts, implantació
en caixers automàtics i increment de la tarifa. Addicionalment,
saba es compromet a realitzar inversions en matèria de
seguretat i medi ambient i obté una pròrroga de la concessió
de 4 aparcaments fins al 2016.

• Adquisició per part de saba d’una concessió de 4 aparcaments
a Santiago de Xile fins a l’any 2035, amb possible pròrroga
de 6 anys.

• El dia 5 de maig es fa efectiu el dividend complementari
de l’exercici 2003 per un import total de 117 milions d’euros.

• abertis i iberpistas tanquen el seu procés de fusió, en què
l’equació de bescanvi s’ha fixat en una acció de classe A
d’abertis per cada acció d’iberpistas. Atès el reduït nombre
d’accions objecte de bescanvi, no s’ha realitzat ampliació
de capital específica, sinó que s’han entregat accions pròpies
(prèvia autorització de compra per part de la Junta General).

3r trimestre del 2004

• L’agència internacional de qualificació de risc Fitch Ratings
manté la qualificació “A+” per a abertis i la qualificació “F1”
a curt termini.

• Aprovació APE Ausol. Aprovat i executat acord preventiu
extrajudicial (APE) d’Ausol amb els seus creditors, mitjançant
el qual Ausol ha reduït el deute de 599 a 382 milions
de dòlars, n’ha vist adaptades les condicions i ha cedit el
30% del capital social als antics bonistes. Com a conseqüència
d’aquesta operació, abertis ha reduït la participació a
Ausol del 45,2% al 31,6%.

• Acord de Xfera amb el Ministeri d’Indústria respecte al nou
pla de llançament de l’UMTS, pel qual es redueixen els avals
presentats per Xfera de 468 Mn€ a 176 Mn€.

• abertis realitza l’ampliació de capital alliberada aprovada
el mes d’abril per 78,8 milions d’euros.

• Venda per part de Schemaventotto (participada en un 12,83%
per abertis) d’un 10% d’Autostrade a inversors institucionals,
disminuint la seva participació del 62,2% al 52,2% i generant
unes plusvàlues per a abertis de 60 milions d’euros.
La participació indirecta d’abertis a Autostrade passa d’un
7,98% a un 6,69%.

• Autostrade ven el 4,98% que posseïa d’abertis a ”la Caixa”
i a ACS a parts iguals, generant unes plusvàlues per a
abertis (per la seva participació a Autostrade) de 10 milions
d’euros.

• saba adquireix el 100% de dos aparcaments a Xile a través
de Saba Chile.

• L’agència internacional de qualificació de risc Standard & Poor’s
assigna a abertis la qualificació “AA-“ amb Outlook estable.

• abertis amplia la seva presència internacional als índexs de
sostenibilitat en incorporar-se a l’índex mundial Dow Jones
Sustainability World i en mantenir-se, per segon any, en l’índex
Dow Jones Sustainability Index Stoxx.

4t trimestre del 2004

• retevisión augmenta la seva participació a Torre de Collserola
fins a assolir el 41,75%, esdevenint així en el soci de referència.

• Distribució d’un dividend a compte de l’exercici 2004 de
0,229 euros per acció.

• abertis augmenta la seva participació a Schemaventotto,
adquirint a l’operadora portuguesa d’autopistes Brisa la seva
participació del 0,5%. Després d’aquesta operació, la participació
indirecta d’abertis a Autostrade passa a ser del 6,95%.

• abertis tanca una emissió privada de bons al mercat USA
(Private Placement) per 600 milions de dòlars, amb venciments
a 7, 10, 12, 15 i 20 anys i amb un cost equivalent al tipus
interbancari més un marge de 35 punts bàsics.

• abertis aprova un programa d’emissió de renda fixa per
700 milions d’euros, per realitzar durant el 2005.

• Acord del Grup de Treball de Reordenació de Peatges de Catalunya,
pel qual s’aprova un nou sistema de revisió de tarifes, un nou
descompte segons el trànsit en hores punta i un sistema
de descomptes d’acord amb el consum individual.

• ACDL (participada en un 90% per abertis i en un 10% per Aena
Internacional) adquireix el desembre del 2004 un 29% de TBI
i llança una OPA sobre el 100% del capital. TBI és un operador
britànic d’aeroports que gestiona, en règim de concessió
i propietat, 8 aeroports internacionals (entre els quals, London
Luton, Cardiff i Belfast). El gener del 2005 s’ha executat l’OPA
i ACDL s’ha assegurat el 100% del capital.

• El Consell de Ministres del 30 de desembre aprova modificar
abans de l’estiu del 2005 el Pla Tècnic Nacional de Televisió
Digital, assignar tan aviat com es pugui les actuals freqüències
lliures per a nous programes, l’inici de les emissions dels nous
programes de cobertura estatal la tardor del 2005 i l’avanç
de dos anys en la data límit del període de transició a la Televisió
Digital Terrestre (del 2012 al 2010).
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Novament tinc l’oportunitat d’adreçar-me a vostès per comentar a través de l’Informe Anual d’abertis l’evolució de
l’exercici 2004. Aquest ha estat un any que s’ha caracteritzat fonamentalment per una evolució positiva de l’activitat
en els diferents sectors de negoci i també per la fermesa amb què hem avançat cap a la consolidació de dues de les
àrees del nostre Grup -infraestructures de telecomunicacions i aeroports-, a través de la culminació i l’inici d’operacions
corporatives que consoliden la nostra estratègia d’expansió cap a noves activitats.

Durant tot l’exercici els mercats financers en què cotitza abertis han acollit molt favorablement la nostra evolució,
i el nostre valor s’ha incrementat un 42% al tancament de l’any. El Consell d’Administració ha revisat a l’alça el seu
dividend habitual i proposa a la Junta General d’Accionistes un dividend complementari de 0,25 € bruts per acció, per
la qual cosa resulta un dividend total per al 2004 de 0,479 € amb càrrec als beneficis de l’exercici 2004. L’import dels
dividends supera els 264 milions d’euros, xifra que representa un augment de l’11%, com a conseqüència de l’augment
del dividend complementari i en aplicar-se sobre un nombre més gran d’accions resultants de l’ampliació de capital 
d’1 acció nova per cada 20 d’antigues, en el marc de la política tradicional d’abertis de retribució a l’accionista.

L’entorn macroeconòmic espanyol en què s’ha desenvolupat la nostra activitat s’ha caracteritzat pel dinamisme de la
demanda interna, que va créixer un 4,2% respecte de l’any anterior, i el creixement estable de l’activitat de la construcció,
que es va situar en un 3,7%, i que ha tingut un paper rellevant en el creixement de l’economia espanyola. El Producte
Interior Brut (PIB) presenta a Espanya un creixement del 2,7% el 2004.

L’economia mundial mostra el 2004 la taxa més gran de creixement dels últims trenta anys, un 5% segons l’FMI.
Els dos motors econòmics mundials, els EUA i la Xina, han mostrat un ritme de creixement envejable, formant un
tàndem pràcticament perfecte: els EUA consumeixen i inverteixen a un ritme estable i elevat des de fa més d’un any,
i la Xina actua com a segon proveïdor mundial del gegant nord-americà, després del Canadà. La sorpresa negativa 
prové del Japó, que ha experimentat una desacceleració del seu creixement. La Unió Europea continua amb taxes
baixes de creixement i només el Regne Unit i França, d’entre les grans economies de l’eurozona, destaquen amb 
un creixement del 3,1% i del 2,3% el 2004.

En aquest context macroeconòmic, abertis ha obtingut a l’exercici 2004 un benefici net de 467 milions d’euros,
xifra que representa un increment del 31,6% respecte a l’any anterior. Sense considerar els impactes no recurrents
de 70 milions d’euros per plusvàlues, provinents de participacions a Itàlia, el benefici net hauria estat de 397 milions 
d’euros, un 11,8% superior al del 2003.

La compra de l’aeroportuària britànica TBI no té efectes en el compte de resultats d’abertis de l’exercici 2004, ja 
que l’OPA presentada per adquirir aquesta societat es va culminar el 2005 i a data de tancament de l’exerci la inversió 
a TBI del consorci ACDL -90% abertis i 10% Aena- arriba al 29,2% de l’aeroportuària, per la qual cosa s’integra en els
comptes consolidats del 2004 per posada en equivalència.

Els ingressos d’explotació van augmentar un 20% i van arribar als 1.534 milions d’euros. Aquest creixement reflecteix 
la bona marxa del conjunt d’activitats i molt especialment de l’activitat en el sector autopistes, l’indicador d’Intensitat
Mitjana Diària (IMD) de la qual indica un creixement del 3,4% i se situa en els 28.283 vehicles per al conjunt de la 
xarxa d’autopistes d’abertis a Espanya. A l’àrea internacional també destaca l’evolució que ha registrat la concessionària
argentina d’abertis GCO, amb un increment de l’activitat del 12,5% pel que fa a trànsit. L’activitat d’autopistes suposa
el 74% dels ingressos totals del grup empresarial. L’increment d’ingressos també reflecteix la incorporació de retevisión
al perímetre de consolidació des del desembre del 2003.

Benvolguts accionistes,
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A la resta de sectors de negoci, l’activitat també ha evolucionat de manera favorable, tal com podran comprovar 
en aquest Informe Anual. Tot això, juntament amb les polítiques d’eficiència practicades durant tot l’any i el ja
comentat increment notable d’aportacions no recurrents per plusvàlues procedents de participacions a Itàlia, ens 
ha permès situar el resultat brut d’explotació, abans d’interessos, impostos i amortitzacions (EBITDA) a l’any 2004 
en els 1.043 milions d’euros, un 14% superior al registrat el 2003. El cash flow net es va situar en 706 milions 
d’euros, amb un increment del 19%.

Estratègia i expansió

El nostre model de negoci es basa en l’objectiu fonamental de seguir proporcionant als nostres accionistes un conjunt
equilibrat d’inversions que ofereixi al mateix temps seguretat, creixement i rendibilitat, i que mantingui una política de
dividends sòlida i sostenible.

Les noves inversions per a l’expansió se seleccionen seguint els quatre elements clau d’interès per a abertis: inversions en
l’àmbit de la gestió d’infraestructures; en negocis que aportin una perspectiva a llarg termini i que representin l’oportunitat
d’intervenir amb una presència significativa en els òrgans de decisió; inversions que mostrin potencial de desenvolupament
a partir de l’aportació dels coneixements de gestió que abertis ha acumulat històricament, i, per acabar, inversions en
projectes en què els riscos eventuals i els fluxos de caixa esperats es puguin valorar per endavant.

Els fets demostren que durant el 2004 hem seguit estrictament aquests principis. Més enllà del creixement orgànic 
dels nostres negocis més madurs, com ara les autopistes i els aparcaments, aquest exercici hem dedicat els nostres
esforços al creixement i la consolidació d’àrees de negoci que tan sols s’havien anunciat tímidament ara fa poc més 
de divuit mesos, però que ara aporten seguretat, creixement, rendibilitat, perspectiva de futur i visió a llarg termini.
Hem de ser capaços d’aconseguir que amb les noves inversions s’allargui la vida de la Companyia i que altres negocis,
no tan tradicionals com el de les autopistes, tinguin una dimensió més important per complementar els que avui són 
la locomotora de la generació de recursos.

D’aquesta manera, en l’àmbit de les infraestructures de telecomunicacions és rellevant l’any 2004 la plena 
incorporació de retevisión a l’estructura d’abertis telecom. Des de l’1 de gener del 2004 hem treballat intensament
en la seva integració per aconseguir que tradia i retevisión desenvolupin en el futur, amb tota l’eficiència possible,
tot el seu potencial de creixement, tant a través de l’expansió internacional com desenvolupant serveis per a grups
tancats d’usuaris a través de xarxes específiques.

A més, abertis telecom treballa activament en el desenvolupament de la TV i ràdio digital amb l’objectiu d’impulsar 
el llançament de la TDT a Espanya.

Pel que fa a les noves inversions, aquest exercici ha estat marcat per l’oferta de compra (OPA) que la societat 
Airport Concessions and Development Limited (ACDL), el consorci format per abertis (90%) i Aena (10%), va presentar
el novembre a la companyia britànica d’aeroports TBI. L’operació s’ha tancat aquest any 2005 amb l’exclusió de TBI 
de la Borsa de Londres i el tancament del procés d’adquisició d’accions a minoritaris (squeeze out). L’adquisició de
l’operadora aeroportuària suposa l’entrada d’abertis en 14 aeroports internacionals -8 en propietat o concessió 
i 6 de gestió a compte de governs o autoritats locals- i la incorporació de més de 18 milions de clients de tot el món.

Amb aquesta operació, per un import de 788 milions d’euros (709 pel 90%), abertis afronta una oportunitat important
d’inversió que li permet aconseguir massa crítica en el sector aeroportuari, reforçar la seva posició com a gestor global
d’infraestructures i mantenir una política sòlida i sostenible de retribució creixent a l’accionista.

Les previsions per a l’any 2005 indiquen que l’adquisició de TBI suposarà un increment del 17% de la facturació
d’abertis, i a més consolidarà la seva activitat en el sector aeroportuari, que se situarà en magnituds semblants 
a les d’Infraestructures de Telecomunicacions, gairebé un 15% dels ingressos.
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L’aliança d’abertis amb Aena ens dotarà d’un coneixement valuós en la gestió del sector aeroportuari, que considerem
estratègic per confirmar el nostre lideratge com a operador global d’infraestructures per a la mobilitat i les comunicacions.
Amb aquesta operació, sens dubte, estem preparant el futur.

En qualsevol cas, TBI també representa per a nosaltres un pas essencial en el nostre procés d’internacionalització.
Ara ja hem de treballar amb mentalitat, ambició i projecció de companyia multinacional.

Aquest any també hem avançat en l’expansió internacional, centrada bàsicament en el mercat llatinoamericà (Xile),
amb l’adquisició de sis aparcaments ubicats a Santiago de Xile i Concepción. Es tracta d’un fet històric que confirma
l’esforç d’expansió internacional desenvolupat per saba els últims cinc anys i que incorpora un país on abertis ja té
presència a través del sector d’autopistes. En aparcaments hem reforçat els nostres projectes a Itàlia i Portugal, amb
millores significatives en els resultats i noves inversions, sobretot a Itàlia. El 2005, saba ha passat a controlar el 100%
de la filial italiana Saba Itàlia, després de comprar a Autostrade la seva participació, que arribava al 40%. El sector
d’aparcaments representa el 6% dels ingressos d’abertis.

Pel que fa a les noves inversions i projectes, en l’activitat d’autopistes és especialment destacable l’adjudicació de la
concessió a 36 anys -prorrogables fins a 40 anys- de la Circumval·lació d’Alacant a un consorci participat en un 25%
per abertis a través d’aumar.

Per a l’àmbit d’infraestructures logístiques, aquest ha estat un any de desenvolupament de projectes, que es troben en
diferentes graus de maduració, situats a l’àrea de Barcelona, Àlaba i Sevilla. Cal destacar l’execució d’obres a Zal Sevilla,
que el 2004 va construir la Fase I, de 32.000 metres quadrats de naus. De la mateixa manera, a la plataforma d’Àlaba,
Arasur, ja han començat els treballs d’aplanament de la primera fase.

Govern Corporatiu i Responsabilitat Social

abertis també ha editat els informes anuals de Responsabilitat Social Corporativa i de Govern Corporatiu corresponents.

La Memòria de Responsabilitat Social s’ha elaborat seguint els criteris establerts pel Global Reporting Initiative (GRI) 
-organització que ha establert la guia per informar sobre els resultats econòmics, ambientals i socials- i fins i tot s’ha
ampliat el nombre d’indicadors als quals es dóna resposta des d’abertis, com una mostra de la voluntat real de fer que 
la responsabilitat social sigui un instrument eficaç per a la gestió integral de tot el Grup que afavoreix i impulsa 
la incorporació de les millors pràctiques de cada unitat de negoci.

Quant a Govern Corporatiu, el 2004 s’han posat en pràctica tots els instruments reglamentaris que conformen 
el marc d’actuació dels òrgans de govern de la Societat. L’Informe Anual sobre Govern Corporatiu s’ha redactat 
seguint estrictament el nou model, de manera que és comparable en la forma al de la resta de societats cotitzades.

Tan sols em queda agrair a directius, col·laboradors i proveïdors la seva dedicació. I a vostès, els accionistes, la seva
confiança. Continuarem treballant per continuar mereixent-la en el futur.

Isidre Fainé, President d’abertis
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1.1. Consell d’Administració

Els membres del Consell d’Administració d’abertis, a la data de formulació
dels comptes de l’exercici 2004, són:

Isidre Fainé i Casas (President)

Pablo Vallbona Vadell (Vicepresident 1r)

Carmen Godia Bull (Vicepresidenta 2a)

Angel García Altozano (Vicepresident 3r)

Salvador Alemany i Mas (Conseller Delegat)

Caixa d’Estalvis de Catalunya, representada per Josep M. Loza Xuriach 

Comunidades Gestionadas, S.A., representada per Antonio García Ferrer

Enrique Corominas Vila 

Dragados, S.A., representada per Demetrio Ullastres Llorente 

Maria Isabel Gabarró i Miquel 

Carlos Godó Valls 

Miguel Ángel Gutiérrez Méndez

Ernesto Mata López 

Enric Mata i Tarragó 

Vasco de Mello

Jorge Mercader Miró 

José Luis Olivas Martínez

Ramón Pascual Fontana 

Unicaja, representada per Braulio Medel Cámara

Miquel Roca i Junyent (Secretari No Conseller)

Juan A. Margenat Padrós (Vicesecretari No Conseller)

El 2004 han cessat en el seu càrrec de Conseller: Julio de Miguel Aynat,

Grupo Dragados, S.A., Dragados Concesiones de Infraestructuras, S.A.,

Gilberto Benetton i Jordi Aristot i Mora.
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1.2. Òrgans delegats de control

Comissó Executiva

Isidre Fainé i Casas (President)

Pablo Vallbona Vadell (Vicepresident 1r)

Carmen Godia Bull (Vicepresidenta 2a)

Ángel García Altozano (Vicepresident 3r)

Salvador Alemany i Mas (Conseller Delegat)

Caixa d’Estalvis de Catalunya, representada per Josep M. Loza Xuriach 

José Luis Olivas Martínez

Miquel Roca i Junyent (Secretari No Conseller)

Juan A. Margenat Padrós (Vicesecretari No Conseller)  

El 2004 han cessat en el seu càrrec de Conseller:

Dragados Concesiones de Infraestructuras, S.A. i Julio de Miguel Aynat.

Comissió d’Auditoria i Control

Ernesto Mata López (President)

Caixa d’Estalvis de Catalunya, representada per Josep M. Loza Xuriach

Enrique Corominas Vila 

Juan A. Margenat Padrós (Secretari)

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Jorge Mercader Miró (President)

Maria Isabel Gabarró i Miquel 

Ángel García Altozano 

Juan A. Margenat Padrós (Secretari)
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1.3. Equip directiu 

Conseller Delegat: Salvador Alemany i Mas

Secretari General: Juan Arturo Margenat Padrós 

Directora d’Assessoria Jurídica: Marta Casas Caba

Director General de Gestió Corporativa: Josep Martínez Vila 

Director de Desenvolupament Operatiu: Manuel Cruzado de la Hera

Director d’Anàlisi d’Inversions: David Díaz Almazán

Director de Planificació Fiscal: José María García Martín

Director de Seguretat Corporativa: Lluís Jiménez Arrebola

Director de Planificació i Control Corporatiu: Jordi Lagares i Puig

Director de Desenvolupament Organitzatiu: Joan Rafel Herrero

Director de Construcció: Rodolfo Vicente Bach

Director General Financer: Miguel Abeniacar Trólez

Director de Finances: Lluís Subirà Laborda

Director de Relacions Institucionals i Qualitat: Ricard Maxenchs Roca

Director d’Estudis i Comunicació: Enric Venancio Fillat

Serveis compartits

Director General de serviabertis: Josep Padrós Busquets

Subdirector General d’Infraestructures i Serveis Tècnics: Juan Rodríguez de la Rubia

Director d’Administració i Compres: Manuel Cruces Socasau

Director d’Organització i Sistemes Corporatius: Jordi Pujol-Xicoy Gimferrer
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1.4. Unitats de negoci 

Autopistes

Director d’Autopistes Internacionals: Jordi Graells Ferrández

Director General Catalunya-Aragó (acesa i aucat): Lluís Serra Serra

Director General Llevant-Sud (aumar): Américo Jiménez Rodríguez

Director General Centre-Nord (iberpistas): José María Morera Bosch

Aparcaments

Director General de saba: Joan Font i Alegret

Serveis a la logística

Director General d’abertis logística: Joaquim Gay de Montellà Ferrer-Vidal

Infraestructures de telecomunicacions

Director General de Negocis i Operacions d’abertis telecom: Tobías Martínez Gimeno

Director General de Desenvolupament i Recursos d’abertis telecom: Josep Canós Ciurana

Aeroports

Director General d’Aeroports: Miquel Puig Raposo 
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Estratègia

2



2. Estratègia

abertis manté la ferma voluntat de ser un dels
grups líders a Europa en la gestió d’infraestructures
al servei de la mobilitat i les comunicacions,
amb l’objectiu de seguir proporcionant als seus
accionistes un conjunt equilibrat d’inversions que
asseguri:

• Una adequada combinació de seguretat,
creixement i rendibilitat 

• El manteniment d’una política de dividends sòlida
i sostenible 

a la vegada que desenvolupa un model
d’organització que:

• Persegueix l’excel·lència en la qualitat de servei
als seus clients

• Aporta riquesa i benestar al seu entorn i al
territori en el qual porta a terme les seves
activitats

• Procura una adequada integració i projecció dels
seus empleats dins l’organització

• Dedica una especial atenció als requeriments de
transparència en matèria de Govern Corporatiu

Per a això, basa la selecció de les seves inversions 
en els següents eixos fonamentals:

• Gestió d’infraestructures

• Vocació de permanència a llarg termini, tot
assegurant una presència significativa en els
òrgans de decisió 

• Aportació dels coneixements de gestió que
abertis ha anat acumulant històricament 

• Participació en projectes en què els eventuals
riscos i fluxos de caixa esperats puguin ser
clarament estimats per endavant 

A la Memòria de Responsabilitat Social i a l’Informe
sobre Govern Corporatiu que s’adjunten a aquesta
Memòria s’ofereixen amb tot detall les actuacions
del Grup en aquests àmbits.

Informe anual 2004
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Estructura i activitat
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3.1. Estructura

018 3. Estructura i activitat - 3.1. Estructura

Serveis Corporatius

Abertis Infraestructuras
serviabertis
A.I. Finance BV

Societats controlades

Autopistes Aparcaments Serveis Logística Telecomunicacions Aeroports

acesa saba abertis logística abertis telecom TBI
aumar Parbla Sevisur retevisión Codad
iberpistas Saba Italia tradia
aucat Spel
castellana Saba Chile
Aulesa Spasa
GCO Satsa
APR Rabat
Gesa
Proconex

Societats control compartit

Autopistes Aparcaments Serveis Logística Telecomunicacions Aeroports

Avasa Parc Logístic
Trados 45 Areamed 2000

Altres participacions

Autopistes Aparcaments Serveis Logística Telecomunicacions Aeroports

Túnel del Cadí Cilsa Torre de Collserola
Autema Arasur
Accesos de Madrid
Concema
Henarsa
Central Gallega
Ciralsa
Autostrade
Brisa
Coviandes
Ausol
RMG
Elqui



3.2. Recursos Humans

El Grup abertis ha anat guanyant complexitat 
amb la incorporació de nous negocis. En aquest
marc, un equip humà delerós de participar en la
construcció d’un projecte comú esdevé un factor
imprescindible de cara a la consecució dels
objectius empresarials. Al mateix temps que el 
Grup abertis ha anat guanyant en dimensió, també
ho ha fet en diversitat. L’aportació de sensibilitats
culturals diverses, fruit de les fusions i adquisicions
dels últims anys, constitueix un avantatge
competitiu que hem de saber capitalitzar. D’altra
banda, la necessitat ja anunciada l’any anterior de
perfeccionar els nivells de coordinació i d’identificar
sinergies ha continuat sent el motor d’algunes de
les iniciatives desenvolupades aquest any, en una
tasca de col·laboració entre les Unitats de Negoci,
serviabertis i abertis.

A continuació s’enumeren algunes d’aquestes
iniciatives, fruit del treball conjunt entre les Unitats
de Negoci, serviabertis i abertis:

Sistema d’Informació de Recursos
Humans

Pretén dotar el Grup abertis d’una infraestructura
de gestió de processos de Recursos Humans
comuns, proveint una plataforma tecnològica que
permeti als directors de Recursos Humans i als
directius en general una gestió més àgil dels
col·laboradors i, alhora, una presa de decisions més
ràpida i efectiva en qüestions relacionades amb 
la direcció i desenvolupament de persones.

Estructura global de llocs de treball

Es pretén implantar una metodologia i un
llenguatge comuns al Grup abertis de cara a
l’homogeneïtzació del procés de descripció i
classificació dels llocs de treball. Amb aquesta base
comuna, simplifiquem les anàlisis comparatives
entre les diferents Unitats de Negoci pel que fa 
a l’estructura de càrrecs, a la vegada que facilitem 
el desenvolupament harmònic de polítiques de

compensació i dotem les empreses d’una base
sobre la qual poder construir models de
competències.

Comunicació interna

Establiment d’un Pla de Comunicació Interna 
que ha d’ajudar a la integració de les diferents
sensibilitats del Grup abertis, a la recerca
d’incrementar la cohesió interna, procurant
potenciar fluxos d’informació més dinàmics 
i rellevants entre les empreses i estructures
organitzatives del Grup, així com l’establiment 
d’un model de comunicació obert i proper.

Llibre de normatives

Desenvolupament normatiu que pretén dotar 
el Grup abertis d’un marc de referència que ha 
de permetre clarificar i fixar àmbits de decisió 
i actuació en les relacions entre les diferents
estructures organitzatives del Grup i, per tant,
en les relacions entre les persones.

Sistema de gestió del compliment

Aquest any s’ha estès al conjunt de les companyies
del Grup abertis el Procés de Direcció per Objectius 
i Avaluació del Compliment amb la finalitat de
millorar els resultats i el desenvolupament de les
persones. Es pretén fomentar una cultura de diàleg,
responsabilitat personal i millora contínua. El procés
s’orienta no únicament al compliment de
determinats objectius quantitatius, sinó que busca,
també, l’alineació de les persones amb els valors
desitjats a partir de l’avaluació dels comportaments
individuals.

Informe anual 2004
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Visió, Valors i Model de Govern

Iniciat l’últim trimestre del 2004, el Projecte de
Reflexió Organitzativa d’abertis, PROA, tracta
qüestions d’especial rellevància, per causa del
creixement experimentat pel Grup abertis i de
l’augment significatiu de la complexitat
organitzativa. En síntesi, el projecte busca clarificar 
i compartir els nous Valors Corporatius del Grup,
redefinint-los de manera senzilla i clara per crear els
suports bàsics i els principis orientadors de gestió de

tota la Corporació, per facilitar-ne l’evolució com 
a grup cohesionat. Aquest procés, per tant, pretén:

• Identificar els nous aspectes nuclears bàsics de la
visió comuna del Grup, que permetin construir el
paraigua corporatiu que doni cobertura als
objectius estratègics i als patrons de gestió del
Grup.

• Reajustar el Model de Govern del Grup per
optimitzar el marc de gestió i relació dels Serveis
Corporatius i les Unitats de Negoci.

Durant el 2005, ACDL (participada en un 90% 
per abertis) ha culminat el procés d’Oferta Pública
d’Adquisició d’Accions sobre el grup TBI, després 
del qual se n’ha assegurat el 100% del capital,
per la qual cosa els seus empleats no s’han
considerat en el càlcul de la plantilla mitjana
equivalent. Considerant TBI, la plantilla mitjana
equivalent augmentaria en gairebé 2.000 empleats.

020 3. Estructura i activitat - 3.2. Recursos humans

Evolució de la plantilla mitjana equivalent

2004 2003

abertis 93 101

serviabertis 112 74

Grup acesa 2.014 1.951

Grup iberpistas 499 669

aumar 643 665

Aulesa 51 49

Trados 45 1 1

Grup saba 899 920

Grup abertis telecom 1.295 257

Grup abertis logística 14 11

Codad 47 43

Total (1) 5.668 4.741

(1) El total de la plantilla mitjana equivalent no coincideix amb les dades incloses a la memòria dels Comptes Anuals per
criteris comptables de consolidació (5.504 empleats durant el 2004).



3.3. Activitat de l’exercici

A continuació es mostra un resum de l’aportació dels diferents sectors d’activitat a les 
principals magnituds d’explotació.

Informe anual 2004
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Aportació dels ingressos d’explotació i Ebitda per sectors:

Ingressos d’explotació

Aportació dels ingressos d’explotació per nacionalitat:

La incorporació de retevisión al tancament de
l’exercici 2003 ha modificat el pes relatiu de
l’aportació del sector de telecomunicacions, alhora
que ha augmentat el pes del negoci en el territori

nacional. La incorporació de les magnituds de TBI 
(i el consegüent impacte sobre les actuals
aportacions) no es produirà d’una manera efectiva
fins a l’exercici 2005.

74%
Autopistes

6%
Aparcaments

1%
Logística

17%
Telecomunicacions

2%
Aeroports

85%
Autopistes

7%
Aparcaments

1%
Logística

5%
Telecomunicacions

2%
Aeroports

2004 2003

86%
Autopistes

3%
Aparcaments

0%
Logística

9%
Telecomunicacions

2%
Aeroports

92%
Autopistes

3%
Aparcaments

1%
Logística

2%
Telecomunicacions

2%
Aeroports

2004 2003

95%
Nacional

5%
Internacional

94%
Nacional

6%
Internacional

2004 2003

Ebitda
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Autopistes

La unitat de negoci d’explotació de concessions
d’autopistes continua sent la principal activitat
d’abertis i representa un 74% dels ingressos totals
d’explotació i un 86% de l’Ebitda.

El Grup compta amb importants concessions tant 
a escala nacional com internacional. L’actual cartera
de concessions presenta una excel·lent combinació,
tant geogràfica com de grau de maduresa dels
projectes (des de concessions ja madures fins a
projectes en fase de construcció o en fase inicial
d’activitat), que assegura un conjunt equilibrat 
de fluxos futurs per als accionistes.

A escala nacional, la unitat de negoci de les
autopistes s’estructura a partir de tres zones
geogràfiques les capçaleres de les quals són 
les operadores que, històricament, han estat 
les principals a Espanya: Zona Catalunya-Aragó 
a través d’acesa, Zona Centre-Nord a través
d’iberpistas i Zona Llevant-Sud a través d’aumar.

Informe anual 2004
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Gestió directa o compartida

Catalunya-Aragó Centre-Nord Llevant-Sud Internacional

acesa iberpistas aumar GCO

aucat castellana APR

Aulesa Gesa

Proconex

Avasa

Trados 45

Altres participacions

Catalunya-Aragó Centre-Nord Llevant-Sud Internacional

Túnel del Cadí Concema Ciralsa Autostrade

Autema Accesos de Madrid Brisa

Henarsa Coviandes

Central Gallega Ausol

RMG

Elqui



acesa

Túnel del Cadí

Autema

acesa

aucat

aumar

acesa

Avasa

Aulesa

Central Gallega

iberpistas

castellana

Concema

Trados 45

Accesos de Madrid

Henarsa aumar

Alacant

València

Palafolls

La Jonquera

Bilbao

Cadis

Sevilla

Lleó

Santiago

Astorga

Alto de
Santo Domingo

Saragossa

Gestió directa o compartida

Altres participacions

Madrid

Guadalajara

Arganda del Rey

Segòvia

Ávila

Navalcarnero

Adanero

Tarragona

Barcelona
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Espanya

A Espanya, abertis gestiona directament més de
1.500 km d’autopistes, que representen el 60% de
la xarxa nacional d’autopistes de peatge en servei.



aumar
Sevilla-Cadis (AP-4): 94 km

Sevilla

Cadis

Jerez de la
Frontera

AP-4

Gestió directa o compartida

Altres participacions

Central Gallega
Santiago-Alto Sto. Domingo
(AP-53): 57 km

Aulesa
Lleó-Astorga (AP-71): 38 km

Lleó

Astorga
AP-71

Hospital
de Órbigo

Villadango

Alto de
Sto. Domingo

Santiago de
Compostel·la

Ourense

AP-53
Silleda

Informe anual 2004
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Alacant

València

Castelló

Tarragona

AP-7

Villareal

L'Hospitalet
de l'Infant

Peñíscola

Benidorm

Gandia

aumar
Tarragona-Alacant (AP-7): 374 km

Castelldefels

El Vendrell
Sitges

Gavà

C-32

aucat
Castelldefels-El Vendrell
(C-32): 58 km

acesa
Montgat-Palafolls (C-31/C-32): 49 km
La Jonquera-Barcelona (C-33/AP-7): 150 km
Montmeló-El Papiol (AP-7): 27 km

Túnel del Cadí
Túnel del Cadí (C-16): 30 km

Autema
Sant Cugat-Manresa (C-16): 48 km

C-33El Papiol

Sant Cugat
del Vallès

Montmeló

Mataró

Arenys de Mar

Hostalric

Palafolls

La Jonquera

Montgat

Barcelona

Girona

Manresa

Túnel de Cadí

C-16

AP-7

C-16

AP-7

C-31/C-32

acesa
Barcelona-Tarragona

(AP-2/AP-7): 100 km

Gestió directa o compartida

Altres participacions

Torredembarra

El Vendrell
Mediterrani

Vilafranca
del Penedès

Martorell

El Papiol

Tarragona

Barcelona

AP-2

AP-7
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acesa
Saragossa-Mediterrani
(AP-2): 216 km

Alfajarín

Saragossa

Montblanc

Lleida

Mediterrani

AP-2
R-3

Madrid

M-45
Tram I

M-45
Tram II

R-2 Guadalajara

Navalcarnero
Arganda del ReyR-5

AP-61

AP-51
Villalba

San Rafael

Adanero

Àvila

Segòvia

AP-61

iberpistas
Villalba-Adanero (AP-6): 70 km

castellana
Villacastín-Àvila (AP-51): 23 km
San Rafael-Segòvia (AP-61): 28 km

Concema
M-45 Tram I: 14 km

Trados 45
M-45 Tram II: 15 km

Acceso Madrid
Madrid-Arganda del Rey (R-3): 33 km
Madrid-Navalcarnero (R-5): 53 km

Henarsa
Madrid-Guadalajara (R-2): 81 km

Gestió directa o compartida

Altres participaciones

Avasa
Bilbao-Saragossa (AP-68): 294 km

AP-68

Bilbao

Vitoria
Gasteiz

Saragossa

Armiñón
Logroño

Tudela
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Autopistes de gestió directa o compartida

km Concessionària % particip. Fi concessió

Zona Catalunya-Aragó

Montgat-Palafolls (C-31 / C-32) 49 acesa 100% 2021
Barcelona-La Jonquera (AP-7) 150
Barcelona-Tarragona (AP-7) 100
Montmeló-El Papiol (AP-7) 27

Saragossa-Mediterrani (AP-2) 216
Castelldefels-El Vendrell (C-32) 58 aucat 100% 2039

Zona Centre-Nord

Villalba-Adanero (AP-6) 70 iberpistas 100% 2031-2036

Villacastín-Àvila (AP-51) 23 castellana 100% 2031-2036
San Rafael-Segòvia (AP-61) 28

Lleó-Astorga (AP-71) 38 Aulesa 79,2% 2055

Bilbao-Saragossa (AP-68) 294 Avasa 50,0% 2026

Tram II (M-45) 15 Trados 45 50,0% 2029

Zona Llevant-Sud

Tarragona-Alacant (AP-7) 374 aumar 100% 2019

Sevilla-Cadis (AP-4) 94

1.534



Activitat

En general, l’evolució de l’activitat de les principals
concessions del Grup ha estat molt favorable, amb
increments de trànsit a totes les concessions.
La intensitat mitjana diària de vehicles (IMD)
conjunta comparable (acesa, aucat, aumar,
iberpistas i Avasa) ha assolit els 28.283 vehicles,
un 3,4% superior a l’any anterior.

La resta de concessions de gestió directa
(castellana, Aulesa i Trados 45) es troben en fase
d’inici d’activitat i, per tant, les seves dades no
reflecteixen la magnitud real de l’activitat futura.
castellana va inaugurar el tram Àvila-Villacastín el
novembre del 2002 i el tram de San Rafael-Segòvia,
l’abril del 2003. També, Trados 45 (règim de peatge
a l’ombra) i Aulesa van obrir al trànsit l’abril i el
desembre del 2002, respectivament.

Durant l’exercici 2004 s’han iniciat les obres de
construcció del tercer túnel del Guadarrama per
part de castellana. Es tracta d’una obra important
que permetrà augmentar la capacitat de l’autopista
AP-6 i del corredor d’accés des del centre de la
Península a l’àrea nord-oest d’Espanya (Castella-
Lleó, Astúries i Galícia).

Les companyies del Grup abertis estan invertint en
la implantació d’un sistema de peatge dinàmic, el
telepeatge, tant per a vehicles lleugers com pesants,
que redundarà en un millor servei per als usuaris per
la seva rapidesa i comoditat.

Informe anual 2004
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Dades bàsiques de les societats de gestió directa o compartida

Milers d’euros

IMD Ingressos

Concessionària 2004 Var. d’explotació Var. Ebitda Var.

acesa 39.569 2,7% 537.567 6,0% 414.304 7,0%

aumar 24.141 3,5% 325.282 7,0% 275.325 7,0%

iberpistas 30.301 5,3% 101.646 9,0% 80.258 5,0%

castellana 5.327 5,7% 7.474 19,0% 3.215 36,0%

aucat 28.922 5,2% 79.033 9,0% 66.359 9,0%

Aulesa 3.749 (12,3%) 4.117 (4,0%) 1.601 (6,0%)

Avasa 13.503 5,1% 127.936 8,0% 104.054 9,0%

Trados 45 73.969 0,7% 21.853 12,0% 20.465 14,0%



Magnituds econòmiques

Les concessions nacionals d’autopistes de gestió
directa representen un 72,1% del total d’ingressos
d’explotació del Grup i arriben als 1.107 milions
d’euros, un 6% més que l’any anterior.

Aquest increment es deu a la bona evolució,
ja esmentada, de l’activitat en les autopistes
nacionals.

Pel que fa a l’Ebitda de les esmentades autopistes,
arriba als 893 milions d’euros, un increment d’un
8% respecte al 2003.
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Autema, Túnel del Cadí i Concema han continuat
experimentant una bona evolució, amb augments 
de trànsit i ingressos que han incrementat la seva
aportació al resultat consolidat final.

La resta de companyies es troben en fase d’inici
d’explotació: Henarsa va començar l’activitat
l’octubre del 2003, l’autopista Central Gallega, per
fases, el desembre del 2002, el desembre del 2003 
i el juny del 2004, i Accesos de Madrid el febrer 
del 2004.

Informe anual 2004
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Altres participacions

abertis participa també en les següents 
societats concessionàries, per bé que no 
de forma majoritària.

km Concessionària % particip. Fi concessió

Túnel del Cadí (C-16) 30 Túnel del Cadí 37,2% 2023

Tram I (M-45) 14 Concema 25,0% 2032

Circumval·lació Alacant 48 Ciralsa 25,0% 2040

Madrid-Arganda del Rey (R-3) 33 Accesos Madrid 23,3% 2049
Madrid-Navalcarnero (R-5) 53

Madrid-Guadalajara (R-2) 81 Henarsa 22,5% 2024

Sant Cugat-Manresa (C-16) 48 Autema 22,3% 2037

Santiago-Alto Sto. Domingo (AP-53) 57 Central Gallega 18,0% 2074

Durant l’any s’ha adjudicat a abertis, a través
d’aumar i amb una participació d’un 25%,
la concessió de l’autopista de peatge de la
Circumval·lació d’Alacant (Ciralsa), que actualment
està en fase de construcció.

El resultat conjunt d’aquestes participacions 
és positiu, i aporta 4 milions d’euros al resultat
consolidat d’abertis.



Regne Unit
RMG
A1-M  Alconbury
21 km
RMG
A419/417 Swindon-Gloucester
52 km

Londres

Porto

Lisboa

Portugal
Brisa
1.106 km

Puerto Rico
APR
Pont Teodoro Moscoso
2 km

Colòmbia
Coviandes
Bogotà-Villavicencio
86 km

Xile
Elqui
Los Vilos-La Serena
229 km

Argentina
GCO
Luján-Buenos Aires
56 km
Ausol
Accés Nord de Buenos Aires
119 km

Itàlia
Autostrade
3.408 km

Gènova

Roma

Nàpols

San Juan

Santa Fe de Bogotà

Buenos Aires
Santiago

La Serena

Los Vilos

Ovalle

Gestió directa
Altres participacions

Gloucester

Swindon

Cirencester

Alconbury

Sawtry

San Fernando

San Isidro

Buenos Aires

Buenos Aires

Luján

Villavicencio

Santa Fe
de Bogotà
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Internacional

abertis participa en una sèrie de projectes
internacionals que es mostren al mapa següent:

Al seu torn, manté aliances estratègiques
internacionals amb els principals operadors
europeus: Brisa, Autostrade i ASF.



En general, l’evolució de l’activitat a l’àrea
internacional ha estat molt positiva, amb
increments de trànsit i d’ingressos significatius.

Destaca la recuperació econòmica a l’Argentina,
iniciada ja durant el 2002 i que s’ha consolidat
durant el 2003 i el 2004, que ha permès que els
trànsits de GCO hagin augmentat un 13% i els
ingressos, un 14%, de manera que s’ha aconseguit
el 2004 un resultat net positiu i superior al del 
2003 d’un 50%. Aquesta recuperació, i la prevista
renegociació dels contractes concessionals amb les
administracions concedents, permet ser optimista
sobre l’evolució de les concessions d’autopistes 
que abertis posseeix a l’Argentina.

Durant el 2004 Schemaventotto (societat que
agrupa el nucli d’accionistes de referència
d’Autostrade) ha venut un 10% d’Autostrade,
i ha disminuint la participació del 62,2% al 52,2%.
Igualment, Acesa Italia ha incrementat la
participació a Schemaventotto fins a un 13,33%,
després de l’adquisició a l’operadora portuguesa
Brisa de la seva participació del 0,5%. La
participació final indirecta d’abertis en la
concessionària italiana passa a ser del 6,95%.

Les plusvàlues obtingudes per la venda per part 
de Schemaventotto del 10% d’Autostrade i per la
venda per part d’Autostrade d’un 5% d’abertis han
representat per a abertis un ingrés extraordinari 
de 70 milions d’euros.
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Altres participacions

País Concessionària % particip. km Fi concessió

Argentina Ausol 31,6% 119 2020

Colòmbia Coviandes 39,0% 86 2017

Regne Unit RMG 25,0% 21 2026

Regne Unit RMG 25,0% 52 2026

Xile Elqui 25,0% 229 2022

Portugal Brisa 10,0% 1.106 2032

Itàlia Autostrade 6,95% 3.408 2038

Autopistes de gestió directa

País Concessionària % particip. km Fi concessió

Argentina GCO 48,6%(*) 56 2018

Puerto Rico APR 75% 2 2027

(*) 57,6% de drets de vot.
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Activitat

El Grup gestiona més de 79.000 places repartides
en un total de 145 unitats d’explotació i té
presència en més de 60 ciutats.

Durant aquest exercici, el bon comportament de
l’activitat generalitzada de les societats del Grup 
ha permès que la rotació en la xarxa d’aparcaments
del Grup hagi augmentat un 4,1%, i s’hagi situat 
en 45,9 milions de vehicles i el nombre d’abonats
un 7%, superant així els 23.400.

A escala nacional, s’ha arribat a un acord amb
l’Ajuntament de Barcelona pel qual s’adopta un 
nou sistema de cobrament, més pròxim a l’estada

efectiva, que consisteix en la facturació per trams
de 5 minuts a partir d’una primera mitja hora
inicial.

D’altra banda, s’ha acordat un pla d’inversions 
en modernització dels sistemes de control, de
seguretat, de caràcter mediambiental i per facilitar
l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Com a
contrapartida, s’augmenta el període de concessió
administrativa d’alguns aparcaments.
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Aparcaments

Saba Aparcamientos, S.A. (saba), principal operador
en el sector d’aparcaments a Espanya i un dels
principals a escala europea, és la capçalera de la
unitat de negocis d’aquest sector d’activitat.

Dades bàsiques de les societats d’aparcaments 

Nre. ciutats

Societat País % particip. Nre. de places presents

saba Espanya 99,2% 39.791 26

Parbla Espanya 100% 4.428 13

Spel Portugal 100% 15.831 6

Spasa Andorra 90% 295 1

Satsa Espanya 88,0% 931 1

Saba Italia Itàlia 60,0% 11.949 11

Saba Chile Xile 100% 2.464 2

Rabat Marroc 51,0% 3.318 1

79.007 61



Rabat

Madrid

Lisboa

Andorra

Barcelona

1
Roma

Localització d’aparcaments saba

Localització d’aparcaments a Catalunya1

Barcelona
Badalona
Blanes
Cadaqués
Cambrils
Cerdanyola
Cornellà
Figueres
Girona
Igualada
Mataró

Platja d’Aro
Puigcerdà
Sabadell
Salou
St. Joan Despí
Sta. Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vic
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

Sevilla
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A escala nacional, durant l’any s’han inaugurat
quatre aparcaments amb un total de 1.140 places,
i s’han adjudicat 112 noves places.

A escala internacional, la recerca de noves
oportunitats s’ha centrat en el mercat
llatinoamericà, amb l’establiment a Xile mitjançant
la constitució de Saba Chile, amb l’adquisició de 
6 aparcaments ubicats a Santiago de Xile i a
Concepción, amb un total de 2.464 places.

Pel que fa a la consolidació dels projectes italià i
portuguès, els resultats d’ambdues filials (Saba Italia
i Spel) han experimentat una millora significativa en
comparació amb l’exercici anterior. En el cas d’Itàlia,
s’han inaugurat 367 noves places i es preveu, a curt
termini, continuar amb la política d’inversió en els
projectes que han estat adjudicats a la Companyia,
juntament amb la consolidació d’aquelles

explotacions de recent posada en marxa. D’altra
banda, Spel ha experimentat al llarg del 2004. Uns
índexs de creixement d’activitat molt significatius.

Ja el gener del 2005, saba ha adquirit a Autostra
de el 40% de Saba Italia, i ha passat a controlar 
el 100% de la filial italiana.

Magnituds

El sector dels aparcaments representa un total 
del 6% dels ingressos d’explotació i arriba als 
96 milions d’euros, amb un 4,4% d’increment
respecte a l’exercici anterior. L’aportació a l’Ebitda
consolidat és de 38 milions d’euros, un 13,5%
superior a l’any anterior.

Concepción

Santiago de Xile



Infraestructurs logístiques

Barcelona

Àlaba

Sevilla

1

2

3

1 Àlaba
Arasur 210 hectàrees

2 Barcelona
CIM Vallès 7 hectàrees
PLZF 38 hectàrees
CILSA (ZAL I I ZAL II) 220 hectàrees

3 Sevilla
Sevisur 25 hectàrees

Serveis a la logística

La unitat de negoci de serveis a la logística
s’articula a través d’abertis logística, capçalera 
de les participacions del Grup en aquest sector
d’activitat.

Aquesta unitat de negoci està formada per una
combinació de projectes en diversos graus de
maduresa situats a Barcelona, Àlaba i Sevilla.
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Activitat

abertis logística continua explotant la zona
d’equipaments de la Central Integral de
Mercaderies (CIM) del Vallès, que el 2004 ha
incrementat un 20% els seus ingressos, gràcies 
a l’evolució positiva de l’activitat en la majoria dels
serveis oferts (aparcament de camions, estacions 
de servei, hotel, restauració, zona comercial 
i assistència mecànica) i a l’increment de l’ocupació
de l’edifici d’oficines de lloguer.

El Parc Logístic de la Zona Franca, societat
participada al 50% pel Consorci de la Zona Franca
de Barcelona i abertis logística, manté durant el
2004 el 100% d’ocupació en els més de 100.000 m2

de naus i 20.000 m2 d’oficines de lloguer.

CILSA, Centro Intermodal de Logística, S.A.,
participada en un 32% per abertis logística i en 
un 51% per l’Autoritat Portuària de Barcelona,
desenvolupa en dues fases, Zal Barcelona i Zal Prat,
un espai logístic de més de 200 hectàrees en
l’àmbit portuari de Barcelona.

Durant l’exercici 2004, havent-se completat ja la
promoció de la Zal Barcelona i arribant a la plena
ocupació, Cilsa ha continuat les feines de
desenvolupament de la Zal Prat.

Sevisur Logística, S.A.,participada per abertis
logística (60%), per una sèrie de caixes andaluses 
i per l’Autoritat Portuària de Sevilla, està
desenvolupant en règim de concessió durant un
període de 30 anys una parcel·la de 25 hectàrees

(ZAL Sevilla) per al desenvolupament de naus d’ús
logístic en règim de lloguer i de 10 hectàrees per 
a la prestació de serveis. Durant el 2004 es va
construir la Fase I, de 32.000 m2 de naus, i n’ha
aconseguit l’arrendament de gairebé el 40%.

El febrer del 2003 es va constituir Arasur Logística, S.A.,
en la qual abertis logística participa en un 39,7% 
i actua com a soci industrial, tecnològic i de gestió,
i la resta està en poder de la Caja Vital, la Diputació
Foral d’Àlaba i el Govern basc. Arasur desenvolupa,
en règim de propietat, la construcció i posterior
explotació d’una plataforma logística intermodal en
una superfície superior a 200 hectàrees al sud de la
província d’Àlaba. Durant el 2004 ja s’han iniciat els
treballs d’explanació de la primera fase.

Areamed gestiona les àrees de servei de la xarxa
d’autopistes d’acesa. L’exercici 2004 ha continuat
amb la bona evolució de la seva activitat, i s’ha
iniciat el desenvolupament del Pla d’inversions 
2004-2006 per tal de remodelar les àrees de servei
de la seva competència i control.

Magnituds econòmiques

La unitat de negoci de serveis a la logística 
representa uns ingressos d’explotació de 16 milions
d’euros i aporta un Ebitda de 4 milions d’euros al
consolidat d’abertis.
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Dades bàsiques de les societats de serveis a la logística

Superfície

Societat Ciutat % particip. total (m2) Estat actual

abertis logística/CIM Vallès Barcelona 100,0% 70.000 Operativa

Sevisur Sevilla 60,0% 250.000 En construcció

Parc Logístic Zona Franca Barcelona 50,0% 375.000 Operativa

Arasur Àlaba 39,7% 2.100.000 En construcció

Cilsa Barcelona 32,0% 2.270.000 Operativa

Areamed 2000 Barcelona 50,0% — Operativa
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Infraestructures de
telecomunicacions

abertis telecom és la capçalera del negoci
d’infraestructures de telecomunicacions. A més
d’aglutinar les participacions d’abertis en aquest
sector, porta a terme activitats d’assistència tècnica
i explota les canalitzacions de fibra òptica ubicades
al llarg de les autopistes d’acesa.

Al llarg de l’any s’ha dotat abertis telecom
d’estructura organitzativa, orientada a facilitar el
desenvolupament operatiu dels negocis, crear nous
serveis i productes i impulsar la seva expansió a
nous mercats, tot mantenint la separació jurídica 
i operativa de les xarxes de retevisión i tradia.

Dades bàsiques de les societats d’infraestructures
de telecomunicacions

Societat % particip. Nre. de sites 

abertis telecom 100,0% —

tradia 100,0% 679

retevisión 100,0% 2.524

Torre de Collserola 41,8% —

abertis telecom aposta pel futur digital del sector
audiovisual, donant suport i participant activament
en el desenvolupament de la TV i ràdio digitals a
Espanya, i participant en els esdeveniments
nacionals i europeus més rellevants del sector, amb
l’objectiu principal d’impulsar la implantació de la
TDT a Espanya.

El Consell de Ministres del 30 de desembre del 2004
ha aprovat modificar abans de l’estiu del 2005 el
Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital, assignar al
mes aviat possible freqüències per a nous
programes (lliures per la desaparició de Quiero TV),
l’inici de les emissions dels nous programes de
cobertura estatal la tardor del 2005 i l’avançament
de dos anys en la data límit del període de transició
a la Televisió Digital Terrestre (del 2012 al 2010).

tradia és una de les principals companyies
espanyoles especialitzades en el lloguer
d’infraestructures de telecomunicacions per 
a operadors de telefonia mòbil, radiodifusors 
(en l’àmbit de Catalunya) i grups tancats d’usuaris.

Durant l’any, tradia ha obtingut l’adjudicació 
de diversos contractes, com ara els projectes de
desenvolupament, a Múrcia i Jeréz, de xarxes de
radiocomunicacions mòbils en serveis d’emergència,
així com l’adjudicació del contracte de transport 
del senyal a la ràdio i televisió autonòmica de les
Illes Balears.

Els resultats de l’exercici mostren les conseqüències
de l’important procés inversor que ha estat portant
a terme la societat i de l’evolució positiva de les
principals activitats.

retevisión ofereix servei de transport i de difusió 
de senyal de televisió i ràdio en l’àmbit nacional,
a través d’una xarxa analògica i digital. Disposa
d’una xarxa de cobertura amb 2.500 emplaçaments
de telecomunicacions, alguns de tan emblemàtics
com Torrespaña a Madrid i la Torre de Collserola 
a Barcelona.

Durant l’any, retevisión ha augmentat la seva
participació a Torre de Collserola fins a assolir un
41,7%, i n’ha esdevingut el principal accionista 
de referència.



Emplaçaments de tradia i retevisión
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Magnituds econòmiques

El negoci de les telecomunicacions ha experimentat
una evolució positiva de l’activitat que ha permès
que, tant tradia com retevisión, tinguin Ebitda 
i resultat net positius.

El negoci de les infraestructures de
telecomunicacions és el segon sector per aportació
d’ingressos, 266 milions d’euros (17%) i Ebitda,
88 milions d’euros (9%) a abertis.

abertis ha dotat el 100% de la inversió a Xfera
(titular d’una llicència de telefonia mòbil UMTS)
com a conseqüència de la congelació del
desplegament comercial i tècnic, a l’expectativa 
de la disponibilitat de la tecnologia UMTS.



London Luton

Cardiff International

Belfast International

Stockholm Skavsta

Orlando Stanford

Aeroports en Bolívia
- El Alto (La Paz)
- Viru Viru (Santa Cruz)
- Jorge Wilstermann (Cochabamba)

Colòmbia
- Santa Fe de Bogotà

- Aeroports de TBI
- Aeroport de CODAD

Aeroports gestionats per abertis

Albany

Miami

AtlantaBurbank

Toronto

San José
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Aeroports

abertis participa en un 85% a Codad, societat
titular de la concessió per a la construcció i gestió
de la segona pista de l’aeroport de Bogotà i de la
gestió de la primera, ja construïda.

Codad opera sota un règim d’ingressos mínims
garantits, per la qual cosa, malgrat que el nombre
de vols ha disminuït un 1%, els ingressos
d’explotació en pesos colombians s’han mantingut 
i han permès que l’Ebitda hagi augmentat un 2%.
L’aportació d’ingressos i Ebitda al consolidat
d’abertis és de 21 i 18 milions d’euros,
respectivament, i ha permès que l’Ebitda hagi
augmentat un 2%.

El desembre del 2004, ACDL, consorci participat 
per abertis (90%) i Aena Internacional (10%), va
presentar una Oferta Pública d’Adquisició d’Accions
per la totalitat del capital de l’operadora
aeroportuària britànica TBI. A 31 de desembre del
2004 n’havia adquirit en ferm un 29,2%. El 4 de
gener del 2005 ACDL ha completat l’OPA, i s’ha
assegurat el control del 100% de TBI.

TBI és un operador britànic d’aeroports que
gestiona, en règim de concessió i propietat, vuit
aeroports internacionals: tres al Regne Unit (Luton,
Cardiff i Belfast Internacional), un a Suècia
(Skavsta), un als Estats Units (Orlando Stanford) i
tres a Bolívia (El Alto, Jorge Wilstermann i Viru Viru).
Addicionalment, gestiona totalment o parcial sis
aeroports als Estats Units, el Canadà i Costa Rica.

Al tancament de l’exercici 2004, únicament 
s’ha incorporat la participació del 29% adquirida 
en ferm (sense efecte en el compte de pèrdues 
i guanys per haver-se produït a final d’any).
La incorporació de les magnituds de TBI en el
consolidat d’abertis modificarà el pes relatiu de
l’aportació dels ingressos per sectors, i els ingressos
del sector d’aeroports podran arribar a representar
més del 15%.
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3.4. Evolució econòmica de l’exercici

Magnituds consolidades d’abertis

Balanç de situació
(en milions d’euros)

El total d’actius consolidats supera els 9.900 milions
d’euros. Com correspon a negocis de gestió
d’infraestructures, l’immobilitzat material, constituït
bàsicament per inversió en autopista i altres actius
concessionals, representa un 67% del total.

Com a conseqüència de la fusió entre abertis
i iberpistas, durant l’exercici 2004 s’ha produït 
un traspàs del fons de comerç de consolidació cap 
a l’immobilitzat immaterial per un import 
de 365 milions d’euros.

D’altra banda, l’immobilitzat financer reflecteix tant
la incorporació d’un 29,2% de TBI al tancament 
de l’exercici 2004 (que ha comportat, a més,
una incorporació de 98 milions d’euros al fons de

comerç), com l’increment de valor sofert per les
participacions posades en equivalència durant
l’exercici (part proporcional del resultat imputable a
abertis) i que ha representat un augment del 22%.

Les despeses per distribuir es componen en un 87%
del diferiment de la càrrega financera establert per
la vigent normativa comptable sectorial per a les
societats concessionàries d’autopistes.

En el passiu, els fons propis superen ja els 
3.300 milions d’euros gràcies a l’aportació dels
resultats no distribuïts (33% del passiu total) 
i el deute supera lleugerament els 3.500 milions,
la qual cosa representa una ràtio d’endeutament
d’un 106% sobre fons propis.
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PASSIU Consolidat

2004 2003

Fons propis 3.318 3.107 

Capital social 1.654 1.576
Prima d’emissió 580 580
Reserves 743 716
Resultat 467 355
Dividend a compte (126) (120)

Socis externs 46 28

Dif. negatives de consolidació 39 41

Ingressos per distribuir en diversos exs. 88 96

Provisions per a riscos i despeses 2.451 2.285

Creditors a llarg termini 2.960 2.640

Creditors a curt termini 1.038 1.488

Total passiu 9.940 9.685

ACTIU Consolidat

2004 2003

Immobilitzat net 8.360 7.684

Immobilitzat immaterial 625 262
Immobilitzat material 6.663 6.622
Immobilitzat financer 1.072 800

Fons de comerç de consolidació 629 909

Despeses per distribuir 612 632

Actiu circulant 339 460

Total actiu 9.940 9.685



La partida de provisions per a riscos i despeses
inclou el fons de reversió i representa un 25% 
del passiu total.

Aquest equilibri financer permet fer front amb
garanties tant a la selectiva política d’inversions
d’expansió d’abertis com a les inversions de millora
de les infraestructures gestionades i la política de
retribució a l’accionista.
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Compte de resultats
(en milions d'euros)

Consolidat

2004 2003

Ingressos d’explotació 1.534 1.282
Despeses d’explotació (491) (367)

Ebitda – Resultat 1.043 915

Amortitzacions i fons de reversió (300) (220)

Benefici d’explotació 743 695

Resultat financer (153) (151)

Resultat societats posada en equivalència 116 30
Amortització fons comerç / Diferències negatives consolidació (19) (36)

Resultat activitats ordinàries 687 538

Resultats extraordinaris (9) 4

Impost sobre Societats (211) (187)

Socis externs 0 0

Benefici de l’exercici 467 355

Durant l’exercici 2004 s’ha seguit optimitzant
l’estructura financera del Grup, i cal destacar-ne 
el traspàs de deute de curt a llarg termini, al qual
han contribuït en gran mesura l’emissió privada de
bons a llarg termini realitzada per abertis al mercat
nord-americà, per valor de 600 milions de dòlars 
i l’emissió d’obligacions simples a inversors
institucionals (també per abertis) al mercat
internacional, per valor de 450 milions d’euros.

El compte de resultats consolidat de l’exercici 2004
no és comparable amb el de l’exercici anterior com
a conseqüència de la incorporació de retevisión el
desembre del 2003.

Els ingressos i despeses d’explotació consolidats 
han experimentat creixements com a conseqüència
de l’esmentada incorporació i de la bona evolució 
de la resta de societats del Grup.

Tot això permet que el marge brut d’explotació
(EBITDA) i el benefici d’explotació creixin un 14% 
i un 7%, respectivament, en comparació amb
l’exercici anterior.

La lleugera variació del resultat financer recull, això
no obstant, dos efectes: la incorporació el 2004 del
cost del deute, tant de la mateixa retevisión com
l’originat a abertis per la seva compra, que



La fusió amb iberpistas, que s’ha portat a terme
durant l’exercici, ha motivat una part de l’increment
de les magnituds del balanç.

La condició de capçalera de grup es reflecteix en
l’actiu en què l’immobilitzat financer (cartera de
participacions) representa un 87% del total, i en 

el passiu, que recull el finançament d’aquestes
participacions amb una combinació de fons propis
(53%) i endeutament (44%).

Durant l’exercici 2004 s’ha seguit optimitzant
l’estructura financera centralitzant el deute a
abertis, que s’encarrega de cobrir les necessitats 

Magnituds individuals d’Abertis Infraestructuras

Balanç de situació
(en milions d’euros)

048 3. Estructura i activitat - 3.4. Activitat de l’exercici

compensa pràcticament les dotacions efectuades 
el 2003 per sanejar la participació a Xfera.

El benefici de societats posades en equivalència
experimenta un notable augment per l’aportació 
no recurrent de 70 milions d’euros de les
participacions d’autopistes a Itàlia, com a
conseqüència de les plusvàlues obtingudes per 
la venda per part de Schemaventotto d’un 10%
d’Autostrade i per la venda per part d’Autostrade
d’un 5% d’abertis.

L’amortització del fons de comerç s’ha vist reduïda
pel traspàs del fons de comerç d’iberpistas a
l’immobilitzat immaterial com a conseqüència 
de la fusió d’aquesta amb abertis, fet que ha
provocat part de l’augment de les dotacions per 
a l’amortització de l’immobilitzat.

Com a conseqüència de totes aquestes variacions,
el resultat d’activitats ordinàries augmenta un 28%
i el resultat net de l’exercici arriba als 467 milions
d’euros, amb un increment del 32% (un 12% si no
considerem les plusvàlues extraordinàries de les
participacions a Itàlia).

PASSIU Individual

2004 2003

Fons propis 3.187 3.069 

Capital social 1.654 1.576
Prima d’emissió 580 580

Reserves 718 704
Resultat 361 329
Dividend a compte (126) (120)

Provisions per a riscos i despeses 41 41

Creditors a llarg termini 2.158 1.369

Creditors a curt termini 620 896

Total passiu 6.006 5.375

ACTIU Individual

2004 2003

Immobilitzat net 5.584 4.778

Immobilitzat immaterial 349 6
Immobilitzat material 14 15
Immobilitzat financer 5.221 4.757

Despeses per distribuir 7 9

Actiu circulant 415 588

Total actiu 6.006 5.375



de fons de les societats controlades. Igualment,
s’ha produït el traspàs de deute de curt a llarg
termini, al qual han contribuït en gran mesura
l’emissió privada de bons a llarg termini realitzada
al mercat nord-americà per valor de 600 milions 
de dòlars, i l’emissió d’obligacions simples a
inversors institucionals al mercat internacional 
per valor de 450 milions d’euros.

Continuant amb l’habitual política de retribució 
a l’accionista, el resultat de l’exercici, 361 milions
d’euros, ha permès la distribució d’un dividend 
a compte de 126 milions d’euros, que anirà
acompanyada de la distribució del dividend
complementari en l’exercici 2004, per un import
proposat de 138 milions d’euros.

En la seva condició de capçalera d’un conjunt de
participacions, el compte de pèrdues i guanys es
concentra, bàsicament, en l’apartat del resultat
financer que recull els dividends rebuts de societats
participades, així com les despeses financeres
resultants de l’estructura del seu passiu.

Els ingressos i les despeses d’explotació corresponen
a les despeses de la Corporació que són repercutides
parcialment a societats participades.

Les dotacions per a amortitzacions experimenten
un considerable increment per raó de l’amortització
del fons de comerç aflorat amb motiu de la fusió
amb iberpistas, realitzada durant l’exercici.

El resultat financer ha arribat als 417 milions
d’euros per l’efecte dels majors dividends rebuts 
que han compensat l’increment de la càrrega
financera originat, bàsicament, per l’adquisició 
de retevisión al tancament de l’exercici 2003.

Els resultats extraordinaris inclouen correccions 
de valor de la cartera de participacions destinades 
a l’homogeneïtzació de criteris comptables.

Amb tot això, el benefici net incrementa gairebé 
un 10% fins a arribar als 361 milions d’euros.
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Compte de resultats
(en milions d’euros)

Individual

2004 2003

Ingressos d’explotació 15 18
Despeses d’explotació (29) (29)

Ebitda – Resultat (14) (11)

Amortitzacions i fons de reversió (20) (3)

Benefici d’explotació (34) (14)

Resultat financer 417 332

Resultat activitats ordinàries 383 318

Resultats extraordinaris (42) (8)

Impost sobre Societats 20 19

Benefici de l’exercici 361 329
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052 4. Accionistes i borsa

4.1. Conjuntura borsària

L’any 2004 ha estat el segon consecutiu de
recuperació per a les principals places borsàries
mundials, entre les quals ha destacat la Borsa
espanyola, amb una revaloració a l’Ibex 35 del
17,4%, el pas endavant més gran de tots els índexs
europeus i superior al dels principals indicadors 
dels Estats Units.

Com a elements d’incertesa, hi ha l’augment del
preu del petroli, que des de l’estiu del 2004 ha fet
perillar les expectatives econòmiques mundials,
i la revaloració de l’euro davant el dòlar. Això no
obstant, l’aparició d’aquestes pertorbacions no ha
afectat el bon ritme de creixement general d’aquest
any en un bon nombre de països.

L’economia espanyola va accelerar lleugerament 
el ritme de creixement el 2004, fins a un 2,7%,
dues dècimes més que l’any anterior, i supera el 
de l’eurozona en un punt percentual, com a resultat
d’una acceleració de la demanda interna recolzada
en el consum privat i en la inversió en capital
productiu.

La Borsa espanyola encadena el segon exercici
consecutiu de beneficis, tot i que en aquesta ocasió
una mica més moderats i concentrats en la part
final de l’any. L’any va arrencar amb la mateixa
tendència alcista que mantenia des del març del
2003, però la incertesa generada pels fets de l’11 
de març, afegida a la feblesa habitual del mercat
davant conjuntures de canvi de govern, van
interrompre aquesta trajectòria. La Borsa espanyola
va registrar una caiguda de gairebé el 10%, des dels
8.400 punts a l’Ibex fins als 7.700 punts.

A mitjans d’agost es van registrar els nivells més
baixos de l’any, però el creixement dels resultats
empresarials, la recuperació de l’economia mundial,
l’absència d’inflació malgrat l’augment dels preus
del petroli i el transcurs de les eleccions dels Estats
Units sense incidents, van donar un nou impuls 
a les borses l’últim trimestre de l’any.

El balaç positiu de l’Ibex el 2004, afegit a la pujada
de l’any anterior, dóna com a resultat una

revaloració els últims vint-i-quatre mesos del 50,4%
a l’Ibex 35, que va tancar el 2004 prop dels 9.100
punts, fet que suposa estar en màxims des del juny
de l’any 2001. Aquest comportament, afegit a
l’escassa volatilitat registrada durant l’any, indica
una millora progressiva de la confiança inversora 
en la renda variable.

Aquesta confiança s’ha vist reforçada per un
important ascens de la negociació en la Borsa
espanyola, amb un augment del 28,8% respecte 
a les xifres de l’any passat, la qual cosa suposa
aconseguir les xifres més elevades obtingudes 
mai pel parquet espanyol en tota la història.

D’altra banda, la capitalització del mercat també 
ha fet un salt important i s’ha acostat als 
650.000 milions d’euros, gràcies a la millora de 
les cotitzacions i a la incorporació de nous títols 
a través d’ofertes públiques i ampliacions.

4.2. L’acció abertis

Enguany l’acció abertis manté la seva excel·lent
evolució i és la més positiva entre les principals
companyies d’autopistes europees amb les quals 
se la compara habitualment.

La revaloració durant els últims dotze mesos ha
estat d’un 41,9%, i ha superat amb escreix un any
més la rendibilitat de l’Ibex 35.

L’acció va començar l’exercici amb una tendència
alcista, que es va veure afectada pels atemptats 
de l’11 de març, que van provocar un descens del
4% aproximadament, però aquesta caiguda es va
superar ràpidament fins a assolir els 14,50 euros 
a mitjans del mes de abril, cosa que va comportar 
un 14% de revaloració en relació amb el tancament
més baix del març.

A finals del mes de juliol es va produir la tradicional
ampliació de capital alliberada i l’acció es va
recuperar en poc dies de l’ajustament en la
cotització que comporta aquesta ampliació.
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Durant la resta de l’any va continuar amb la
tendència alcista, i va ser durant el mes de
setembre, juntament amb la resta de mercat, quan
va pujar de manera significativa la cotització, que 
va superar els 15 euros. Però és després de l’anunci,
el mes de novembre, de l’Oferta Pública d’Adquisició
de l’operadora aeroportuària TBI llançada per abertis
i Aena Internacional, quan l’acció va arribar fins als
16 euros, i va tancar l’any a 16,20 €.

La Companyia se situa entre les millors de l’Ibex en
termes de rendibilitat, considerant la revaloració en
borsa i la rendibilitat derivada del dividend, i apareix
entre les quatre amb menys volatilitat de l’Ibex.

abertis és una de les tres companyies del conjunt
de les 35 societats que formen part de l’Ibex que 
ha registrat una variació anual positiva en aquests
cinc anys.

El creixement del 41,9% s’afegeix als registrats 
en els quatre exercicis anteriors, fet que suposa 
un augment acumulat en aquests cinc últims
exercicis del 114%.

Aquest increment de cotització va determinar 
que la capitalització borsària d’abertis assolís al
tancament de l’exercici els 8.897 milions d’euros,
8.334 millones dels quals corresponen a les accions
de classe A i 563 milions a les accions de classe B.

L'Ibex es revalora un 17,4%, tot i que es manté 
per sota dels nivells de tancament del 1999
(variació dels últims cinc anys: -22%).

Pel que fa a l’evolució borsària de les accions
privilegiades de classe B, s’ha mantingut amb
liquidació baixa i escassa freqüència des de
l’admissió a cotització el 29 de juliol del 2002.
Això s’explica pel fet que les mateixes accions
donen dret a un dividend potencial preferent 
segons el període de tinença i el preu de les accions
ordinàries de classe A, fet que resta estímul a la
negociació en el mercat.

Per raó d’aquesta escassa negociació, el 2 de gener
del 2004 passat la Societat de Borses va prendre 
la decisió de passar la negociació de les 37.036.366
accions de classe B a la modalitat de fixació de
preus únics (fixing), és a dir, a partir d’aleshores 
es negocien en dues sessions diàries (subhastes).

jafe m m j a s o n d
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Totes les accions de la Societat estan admeses 
a cotització oficial en les borses de valors de
Barcelona, Bilbao, Madrid i València, i es negocien 
a través del sistema d’interconnexió borsari
espanyol. Les accions ordinàries de classe A formen
part de manera ininterrompuda des del 1992 de
l’índex selectiu Ibex 35 i també són presents en
altres índexs internacionals destacats com el
Standard & Poor’s Europe 350 i el FTSE Eurofirst 300.

El setembre del 2004 abertis es va incorporar a
l’índex selectiu Dow Jones Sustainability World
(DJSW), i d’aquesta manera ampliava la seva
presència en els índexs de sostenibilitat
internacionals, ja que aquesta incorporació s’afegia
a la seva presència per segon any consecutiu en el
Dow Jones Sustainability Index Stoxx d’àmbit
europeu.

Igualment, el mes de desembre, FTSE Group,
la companyia responsable dels índexs borsaris
Footsie, van anunciar la creació dels índexs FTSE ISS
Corporate Governance, una sèrie d’índexs que
valoren el bon govern de les empreses. Només
tretze companyies espanyoles estan incloses en
aquests índexs, entre les quals hi ha abertis.

4.3. Evolució del capital 
social - Ampliacions

A finals de l’exercici 2004 el capital social d'abertis
pujava a 1.654 milions d’euros, constituït per
551.481.375 accions representades en anotacions 
a compte, de 3 euros de valor nominal cada una,
totalment subscrites i desemborsades, 514.445.009
de les quals són accions ordinàries de classe A i
37.036.366 són accions privilegiades de classe B.

En el transcurs de l’any 2004 es va portar a terme
la tradicional ampliació de capital alliberada.

Juliol - Agost

La Junta General d’Accionistes celebrada el 
27 de abril va acordar ampliar capital amb càrrec a
reserves per un total de 79 milions d’euros, a través
de l’emissió i posada en circulació de 26.261.017

accions ordinàries de classe A, per a tots els titulars
tant de classe A com de classe B, en la proporció
d’1 acció nova per cada 20 d’antigues. Entre el 
20 de juliol i el 3 d’agost es van negociar 49,2 milions
de drets, amb un preu màxim de 0,99 euros i un
preu mínim de 0,68 euros. El valor teòric del dret 
va ser de 0,69 euros.

Les noves accions es van admetre a cotització 
l’11 d’agost, i tenen els mateixos drets polítics i
econòmics que les de la mateixa classe ja existents,
i concedeixen als titulars dret als dividends que se
n’obtinguin des de l’1 de gener del 2004.

4.4. Dividend i rendibilitat 
per a l’accionista

Des del 1993, abertis ha basat la seva política 
de retribució a l’accionista en un dividend anual
constant, en dos pagaments, que resulta creixent 
a través d’una ampliació anual de capital alliberada.

abertis va abonar el mes de maig un dividend
complementari de l'exercici 2003 de 0,223 euros
per acció, mentre que l’octubre del 2004 va fer
efectiu el pagament d’un dividend a compte de
l’exercici 2004 per un import brut de 0,229 euros
per acció.

El Consell d’Administració d’abertis ha acordat
proposar a la Junta General Ordinària d’Accionistes
2005 la revisió a l’alça del dividend complementari,
i proposa un pagament de 0,25 euros bruts per
acció a pagar dins la segona quinzena d’abril del
2005. Aquesta proposta representa un augment 
del 12% en el dividend complementari.

Aquest import, sumat al dividend a compte pagat 
el mes d‘octubre, suposa un dividend total per acció
de 0,479 euros bruts amb càrrec al benefici del 2004,
un 6% superior al del 2003, mentre que la suma
total de dividends augmenta en un 11%, ja que
s’aplica sobre un nombre més gran d’accions com a
conseqüència de l’ampliació de capital duta a terme.
El total destinat per abertis corresponent a dividends
de l’exercici 2004 puja a 264,2 milions d’euros.
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4.5. Accionistes

L’Àrea de Relacions amb Inversors / Oficina de
l’Accionista executa el programa de comunicació
d’abertis cap als mercats financers, difon tota la
informació sobre la Companyia rellevant per als
accionistes i atén totes les consultes i els dubtes 
que els accionistes i inversors plantegin sobre
l’evolució de la Companyia en tots els àmbits.

abertis posa a disposició dels accionistes i de 
la comunitat inversora en general diferents canals
perquè es puguin posar en contacte amb la
Companyia:

• Pàgina web, www.abertis.com

Canal de comunicació permanent que disposa 
d’un complet apartat amb informació que pot 
ser d’interès per a accionistes i inversors. Aquesta 
secció va ser la més visitada durant el 2004 de 
la web d'abertis.

• Revista abertis

Publicació corporativa que dóna a conèixer l’actualitat
d’abertis, amb una perspectiva més tranquil·la que 
la urgència de les notícies que recullen els mitjans 
de comunicació. Conté una secció específica per 
a accionistes i inversors amb continguts vinculats a
l’àmbit financer i de mercats que s’ha convertit en 
un fort vincle amb la comunitat inversora.

• Correu electrònic,
relacions.inversors@abertis.com

Correu postal: avinguda del Parc Logístic, 12-20,
08040 Barcelona

Canals directes amb la Companyia que permeten
mantenir un diàleg obert amb els accionistes,
perquè puguin plantejar dubtes concrets i la
Companyia pugui proporcionar tota la informació 
o els aclariments que siguin necessaris.

• Telèfon d’Atenció a l’Accionista 
(902 30 10 15)

Servei 24 hores, 365 dies l’any, per atendre
qualsevol dubte o suggerència dels accionistes.

Les consultes tracten especialment sobre temes
relacionats amb l’ampliació de capital, la Junta
General i els dividends.

29%
Junta

16%
Dividends

* Preguntes sobre resultats, evolució, cotització, fets rellevants, noves
inversions, sol·licituds de documentació.

23%
Altres*

32%
Ampliació capital

Distribució de consultes al Telèfon d’Atenció a
l’Accionista (dades en percentatge)

4.6. Participació accionarial

Les participacions significatives d’accionistes en 
el capital social de la Companyia són les que
apareixen a l’Informe Anual sobre Govern Corporatiu
que s’inclou com a annex a aquest informe anual.

Dividend total
(milions d’euros)
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+5%: Per un nombre més
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4.7. Informació de mercats

Dades de l’exercici 2004:

2004                           2003 2002                             2001

Ibex 35
Tancament 9.080,8 7.737,2 6.036,9 8.397,6
Variació anual 17,4% 28,2% -28,1% -7,8%
Màxim/Mínim 9.100,7 7.578,3 7.760,4 5.452,4 8.554,7 5.364,5 10.132,0 6.498,4

Ibex Utilities
Tancament 18.183,4 15.073,0 11.429,2 17.033,5
Variació anual 20,6% 31,9% -32,9% -5,5%
Màxim/Mínim 18.251,3 15.158,5 15.217,0 10.992,8 17.348,0 10.311,6 20.880,3 13.459,7

Eurofirst 300
Tancament 1.041,8 957,9 857,0 1.264,9
Variació anual 8,8% 11,8% -32,2% -17,5%
Màxim/Mínim 1.042,2 940,9 957,9 682,7 1.279,7 797,2 1.545,5 998,9

Accions classe A
Tancament/Tancament ajustat(1) 16,20 16,20 11,99 11,42 10,80 9,80 11,19 9,67
Variació anual/
Variació anual ajustada(1) 35,1% 41,9% 11,0% 16,6% -3,5% 1,3% 20,2% 20,2%
Màxim/Mínim 16,26 12,03 12,90 10,80 11,99 10,28 11,89 9,26
Màxim/Mínim (ajustats)(1) 16,26 11,46 11,70 9,80 10,36 8,88 9,78 8,00
Pes a l'Ibex 35 2,42 2,14 1,55 1,12

Accions classe B
Tancament/Tancament ajustat(1) 15,20 15,20 11,95 11,37 12,19 11,10
Variació anual/
Variació anual ajustada(1) (2) 27,2% 33,7% -2,0% 2,4% -10,7% -5,7%
Màxim/Mínim 15,42 11,97 14,00 11,05 13,65 11,77
Màxim/Mínim (ajustats)(1) 15,42 11,38 12,75 10,06 11,87 10,23

Nota: màxims i mínims de tancament.
(1) Ajustament derivat de les ampliacions de capital alliberades.
(2) El 2002, la variació anual de les accions de classe B està calculat sobre el preu del tancament del primer dia d'admissió (29/07/02).

Evolució dels últims quatre anys:

Accions de classe A                  Accions de classe B

2004 2003 2004 2003

Freqüència de contractació 100% 100% 60% 39%

Dies de contractació 251 250 150 98

Volum de negociació ajustat 
per ampliacions (núm. accions) 318.900.812 268.202.536 372.503 144.130

Percentatge equivalent sobre total ajustat accions 62% 55% 1,0% 0,4%

Efectiu negociat (milions € ) 4.210,55 3.045,48 5,45 1,76

Capitalització borsària (a 30/12) (milions €) 8.334,01 5.853,33 562,95 442,58

Opcions sobre accions abertis 37.140 43.731 n.a n.a
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Balanços de situació consolidats a 31 de desembre
(en milers d’euros)

ACTIU 2004 2003

Immobilitzat 8.360.399 7.684.184

Despeses d’establiment 5.411 7.654

Immobilitzacions immaterials 619.863 254.193

Despeses de recerca i desenvolupament 7.953 6.495
Aplicacions informàtiques 36.412 34.140
Concessions administratives 94.725 54.960
Fons de comerç 572.390 209.775
Estudis i projectes 541 1.101
Altre immobilitzat immaterial 18.745 18.965
Amortitzacions (110.903) (71.243)

Immobilitzacions materials 6.663.284 6.622.253

Inversió en autopista 6.139.908 6.085.044
Terrenys i béns naturals 13.677 13.676
Edificis i altres construccions 389.752 385.273
Maquinària i elements de transport 217.722 212.882
Instal·lacions, utillatge i mobiliari 685.052 659.574
Altre immobilitzat 42.855 39.284
Altre immobilitzat en curs 62.371 46.907
Amortitzacions (888.053) (820.387)

Immobilitzacions financeres 1.071.841 800.084

Participacions posades en equivalència 843.597 593.123
Crèdits a societats posades en equivalència 16.015 —
Cartera de valors a llarg termini 52.038 48.642
Dipòsits i fiances constituïdes a llarg termini 2.557 4.497
Altres crèdits 199.946 188.195
Provisions (42.312) (34.373)

Fons de comerç de consolidació 628.357 908.943

Despeses per distribuir en diversos exercicis 612.256 631.848

Actiu circulant 339.010 459.684

Existències 5.393 7.096

Deutors 280.160 278.148

Bestreta a creditors 255 230
Clients 115.307 108.976
Deutors amb societats posades en equivalència 3.281 —
Deutors per compensació Administracions Públiques 119.667 95.827
Deutors diversos 27.107 48.013
Personal 635 518
Administracions Públiques 21.689 33.499
Provisions (7.781) (8.915)

Inversions financeres temporals 27.988 141.060

Cartera de valors a curt termini 14.682 14.547
Crèdits a societats posades en equivalència 11.615 —
Interessos per cobrar 978 177
Altres crèdits 713 126.336

Tresoreria 23.537 26.293

Caixa 5.311 3.029
Bancs i institucions de crèdit 18.226 23.264

Ajustaments per periodificació 1.932 7.087

Total actiu 9.940.022 9.684.659
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Balanços de situació consolidats a 31 de desembre
(en milers d’euros)

PASSIU 2004 2003

Fons propis 3.317.694 3.107.354

Capital social 1.654.444 1.575.661

Prima d’emissió 579.690 579.690

Reserves 945.338 896.422

Reserva de revaloració 400.712 479.495
Reserva legal RD 1564/1989 191.570 158.668
Reserves voluntàries 353.056 258.259

Reserves en societats consolidades per integració global (52.356) (24.356)

Reserves en societats posades en equivalència 16.034 10.200

Diferències de conversió (166.458) (165.194)

Pèrdues i guanys atribuïbles a la societat dominant 467.291 355.206

Beneficis consolidats 467.031 355.369
Beneficis atribuïts a socis externs 260 (163)

Dividend a compte entregat en l’exercici (126.289) (120.275)

Socis externs 46.187 27.844

Diferències negatives de consolidació 39.415 40.889

Ingressos per distribuir en diversos exercicis 88.484 95.573

Provisions per a riscos i despeses 2.450.579 2.285.414

Fons de reversió 2.382.665 2.213.112
Altres provisions 67.914 72.302

Creditors a llarg termini 2.959.842 2.639.501

Emissions d’obligacions 1.395.858 656.428

Deutes amb entitats de crèdit 1.420.550 1.846.714

Deutes amb societats posades en equivalència 10.855 —

Desemb. pendents s/accions empreses Grup 3.274 3.353

Altres creditors 129.305 133.006

Creditors a curt termini 1.037.821 1.488.084

Emissions d’obligacions 203.243 12.568

Obligacions simples 178.050 7.175
Interessos d’obligacions 25.193 5.393

Deutes amb entitats de crèdit 500.812 1.118.216

Préstecs 492.998 1.107.459
Interessos de préstecs 7.814 10.757

Deutes amb societats posades en equivalència 17.891 —

Creditors comercials 167.932 182.258

Creditors per operacions de trànsit 125.227 118.410
Altres creditors 42.705 63.848

Altres deutes no comercials 144.924 172.730

Administracions Públiques 98.442 95.229
Remuneracions pendents de pagament 14.946 12.206
Altres deutes 24.288 59.001
Fiances i dipòsits rebuts 7.248 6.294

Ajustaments per periodificació 3.019 2.312

Total passiu 9.940.022 9.684.659
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Comptes de pèrdues i guanys consolidats a 31 de desembre
(en milers d’euros)

DESPESES 2004 2003

Depeses de personal 239.784 176.174

Sous, salaris i assimilats 190.813 141.860
Càrregues socials 45.035 33.023
Fons de jubilació i altres contingències de personal 3.936 1.291

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 159.534 86.098

Variació de les provisions de trànsit 2.281 2.369

Altres despeses d’explotació 389.862 323.260

Serveis exteriors 235.292 177.316
Tributs 13.856 13.326
Dotació al fons de reversió 140.714 132.618

Total despeses d’explotació 791.461 587.901

Beneficis d’explotació 742.548 695.248

Despeses financeres i assimilats 159.831 159.137

Total despeses financeres 159.831 159.137

Amortització del fons de comerç de consolidació 19.830 36.795

Beneficis de les activitats ordinàries 686.985 537.808

Pèrdues provinents de l’immobilitzat i despeses extraordinàries 26.143 20.006

Resultats extraordinaris positius — 4.028

Beneficis consolidats abans d’impostos 678.257 541.836

Impost sobre Societats 211.226 186.467

Resultat consolidat de l’exercici-benefici 467.031 355.369

Resultat atribuït a socis externs (260) 163

Resultat atribuït a la societat dominant-benefici 467.291 355.206
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INGRESSOS 2004 2003

Import net de la xifra de negocis 1.489.140 1.226.299

Ingressos de peatge 1.136.285 1.075.176
Bonificacions i ràpels sobre peatge (35.757) (32.669)
Prestació de serveis 388.612 183.792

Treballs efectuats per l’empresa per a l’immobilitzat 4.302 1.346

Altres ingressos d’explotació 40.567 55.504

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 40.567 55.504

Total ingressos d’explotació 1.534.009 1.283.149

Altres interessos i ingressos assimilats 7.280 7.688

Total ingressos financers 7.280 7.688

Resultats financers negatius 152.551 151.449

Participació en beneficis de societats posades en equivalència 115.856 29.904

Reversió de diferències negatives de consolidació 962 900

Beneficis provinents de l’immobilitzat i ingressos extraordinaris 17.415 24.034

Resultats extraordinaris negatius 8.728 —



ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 
DE L’EXERCICI 2004

Nota 1. Activitat

a) Activitat

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (d’ara endavant, abertis o la Societat) es va constituir a Barcelona
el 24 de febrer del 1967. El seu domicili social és a Barcelona, avinguda del Parc Logístic, núm. 12-20.

Amb data 8 d’abril del 2003, les Juntes Generals Extraordinàries d’Accionistes d’ACESA Infraestructuras, S.A.
i d’AUREA, Concesiones de Infraestructuras, S.A. (AUREA) van aprovar el projecte de fusió per absorció
d’ambdues societats, en la qual la primera té la condició de societat absorbent i la segona, d’absorbida,
amb efectes comptables des de l’1 de gener del 2003, data a partir de la qual les operacions d’AUREA
s’entendran realitzades per compte de la Societat.

Amb data 30 de maig del 2003 (data d’inscripció de l’escriptura de la fusió amb AUREA) va canviar la seva
anterior denominació social d’ACESA INFRAESTRUCTURAS, S.A. per l’actual.

abertis és, actualment, la capçalera d’un grup dedicat a la gestió d’infraestructures al servei de la mobilitat
i les comunicacions que opera en quatre sectors d’activitat: concessionàries d’autopistes, aparcaments,
logística i serveis, telecomunicacions i aeroports.

El seu objecte social consisteix en la construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió;
la gestió de concessions de carreteres a Espanya i a l’estranger; la construcció d’obres d’infraestructures
viàries; les activitats complementàries de la construcció, conservació i explotació d’autopistes, com
estacions de servei, centres integrats de logística i/o transport i/o aparcament, així com qualssevol de
les activitats relacionades amb infraestructures de transports i de comunicació i/o telecomunicacions al
servei de la mobilitat i el transport de persones, mercaderies i informació, amb l’autorització que, si escau,
fos procedent.

La Societat pot desenvolupar el seu objecte social, especialment l’activitat concessional, de forma directa
o indirecta, a través de la seva participació en altres empreses, tot restant sotmesa, a aquest efecte, a allò
que en cada moment disposi la legislació vigent.

b) Fusió

Amb data 27 d’abril del 2004 i 26 d’abril del 2004, les Juntes Generals d’Accionistes d’Abertis
Infraestructuras, S.A. i d’Ibérica de Autopistas, S.A. van aprovar, respectivament, el projecte de fusió per
absorció d’ambdues societats, en la qual la primera té la condició de societat absorbent i la segona,
d’absorbida, amb efectes comptables des de l’1 de gener del 2004.
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Atès que la participació d’abertis en el capital d’Ibérica de Autopistas, S.A. era del 99,84%, no s’ha
considerat necessària una ampliació de capital específica per atendre el bescanvi d’accions d’Ibérica
de Autopistas, S.A. per accions d’abertis. Per a l’adquisició del 0,16% restant, abertis ha procedit
a l’adquisició d’accions pròpies necessàries per entregar-les als accionistes d’Ibérica de Autopistas, S.A.
segons l’equació de bescanvi establerta d’1 acció d’Ibérica de Autopistas, S.A. per 1 d’abertis.

Nota 2. Bases de presentació i consolidació

Els Comptes Anuals Consolidats estan formats per la consolidació de la Societat dominant, abertis,
i les societats dependents i associades que es mostren a l’annex.

a) Imatge fidel

Els Comptes Anuals Consolidats han estat formulats pels Administradors d’abertis amb l’objectiu de
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats consolidats de l’exercici anual
acabat el 31 de desembre del 2004, a partir dels registres de comptabilitat, tant d’abertis com de les seves
societats dependents, d’acord amb les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats,
aprovades en el Reial decret 1815/91, de 20 de desembre, i segons el Pla General de Comptabilitat i les
normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat d’autopistes, túnels i altres vies de peatge,
per a aquelles societats concessionàries d’autopistes.

Totes les societats que formen el perímetre de consolidació finalitzen l’exercici comptable el 31 de desembre,
excepte el grup TBI (31 de març), per la qual cosa s’ha preparat el balanç el 31 de desembre del 2004.

S’hi han incorporat els ajustaments i les reclassificacions necessaris per homogeneïtzar les polítiques
comptables en aquells casos que presenten diferències significatives respecte a les de la societat dominant,
a l’efecte d’aconseguir la imatge fidel del Grup; pel que fa a les societats posades en equivalència, s’ha
homogeneïtzat sempre que s’ha pogut disposar de la informació necessària. Tots els saldos i transaccions
significatius entre societats consolidades s’han eliminat en el procés de consolidació.

Les xifres que figuren tant en aquesta memòria com en el balanç consolidat i en el compte de pèrdues
i guanys consolidat estan expressades en milers d’euros.

b) Comparació de la informació

Els Comptes Anuals de l’exercici 2004 no són directament comparables amb els de l’exercici 2003, com
a conseqüència que en l’exercici 2004 s’ha consolidat retevisión per integració global durant tot l’exercici,
mentre que el 2003 s’hi va incorporar el 31 de desembre (sense impacte en el compte de resultats
d’aquell exercici).
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c) Principis de consolidació

Els mètodes de consolidació aplicats per a l’obtenció dels Comptes Anuals Consolidats han estat els
següents:

• Integració global: per a aquelles empreses sobre les quals abertis posseeix un domini de més d’un 50%
del seu capital social o dels drets de vot, o bé que es consolidin per integració global en el subgrup al
qual pertanyen, o bé que es mantingui un domini sobre la seva gestió i administració, i sempre que
representin un interès significatiu respecte a la imatge fidel dels Comptes Consolidats.

El valor de la participació dels accionistes minoritaris en el patrimoni i en els resultats de les societats
filials consolidats per integració global es presenta en els capítols “Socis externs” del passiu del balanç de
situació consolidat i “Resultat atribuït a socis externs” del compte de pèrdues i guanys consolidat,
respectivament.

• Integració proporcional: per a aquelles societats en les quals existeix gestió conjunta (societats
multigrup).

• Posada en equivalència: per a aquelles empreses en les quals el domini directe o indirecte és superior al
20% (3% si cotitza a borsa) i inferior al 50% del capital social; aquelles en què, encara que la
participació és inferior al 20%, hi ha una influència notable sobre la seva gestió; o bé aquelles en què,
sent el domini del 50% o superior, no presenten un interès significatiu respecte a la imatge fidel dels
Comptes Consolidats.

d) Variacions en el perímetre de consolidació

Les variacions més significatives produïdes en el perímetre de consolidació i en les societats que el
conformen, durant l’exercici 2004, han estat les següents:

• Fusió d’abertis amb Ibérica de Autopistas, S.A. amb efectes comptables a 1 de gener del 2004 (vegeu la
nota 1.b).

• Traspàs d’abertis a Iberpistas, S.A.C.E. (antiga A-6) de les participacions a castellana, Iberavasa,
Iberacesa, Ibermadrid i Proconex.

• Venda per part d’acesa a Iberpistas, S.A.C.E. del 50% d’Iberacesa, S.L., després de la qual,
Iberpistas, S.A.C.E. arriba al 100% de participació.

• Constitució de Ciralsa (posada en equivalència), en què aumar participa en un 25%.

• Traspàs de la participació que tenia acesa del 10% a Brisa a la societat portuguesa Acesa SGPS 
(100% participada per acesa).

• Acesa SGPS passa a consolidar-se pel mètode de consolidació global (abans posada en equivalència).

• Venda per part de Schemaventotto (participada per Acesa Italia en un 12,83%) d’un 10% d’Autostrade,
minvant així la seva participació del 62,2% al 52,2%.

• acesa, a través de la seva filial Acesa Italia, incrementa la seva participació en Schemaventotto fins a un
13,33% per l’adquisició a l’operadora portuguesa Brisa de la seva participació del 0,5%. La participació
final indirecta d’acesa a Autostrade passa a ser del 6,95%.
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• Augment de la participació d’acesa a Autema del 22,33% al 23,72%, com a conseqüència d’una
reducció de capital efectuada per compensar diversos percentatges d’aportació dels socis sobre la part
no desemborsada.

• Constitució d’Airport Concessions Development Limited (ACDL), participada en un 90% per abertis
(integració global). Amb data 24 de novembre del 2004, ACDL ha llançat una Oferta Pública d’Adquisició
d’Accions per aconseguir la totalitat de les accions de TBI, plc. A 31 de desembre del 2004, ACDL havia
adquirit directament el 29% de TBI (per la qual cosa es consolida per posada en equivalència) i durant
l’exercici 2005 s’ha completat l’OPA fins a assegurar-ne el 100% del capital.

• Constitució d’Abertis Infraestructuras Finance BV, participada al 100% per abertis (integració global).

• abertis logística augmenta la seva participació a Arasur del 39,5% al 39,77%, després d’una ampliació
de capital a la qual no es va presentar un accionista.

• Increment de la participació de retevisión (100% participada per abertis telecom) a Torre de Collserola
fins a assolir-ne un 41,75%.

• Constitució de Saba Estacionamientos de Chile, S.A. participada al 100% per Saba, i posterior adquisició
del 100% de les societats Subterra, S.A. i Subterra Dos, S.A. Les tres societats consoliden per integració
global.

• Constitució de Las Mercedes, Sociedad Concesionaria, S.A., en la qual saba participa en un 33,33%
(posada en equivalència).

• Constitució de Port Mobility i Parcheggi Pisa, participades per Saba Italia en un 10% (posada en
equivalència) i 70% (integració global), respectivament.

Nota 3. Normes de valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels Comptes Anuals Consolidats són
els que es descriuen a continuació:

a) Fons de comerç de consolidació

Correspon a la diferència existent entre el cost i el valor de la part proporcional dels fons propis de les
societats participades en la data de primera consolidació corregida, si escau, per l’import de les plusvàlues
tàcites en el moment de l’adquisició.

L’amortització del fons de comerç de consolidació s’efectua, sistemàticament, en un període de fins a vint
anys o, en el cas de les concessionàries d’autopistes de peatge i altres concessions, en el període màxim
restant de la durada de la concessió, ja que l’esmentat període és el que millor s’adapta a la generació dels
recursos necessaris per a la seva recuperació.
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b) Diferències negatives de primera consolidació

En el cas de compra d’accions en què el valor pagat al moment de l’adquisició va ser inferior al valor
teòric comptable de la inversió, aquesta diferència es considera una diferència negativa de primera
consolidació i es reverteix en el període de vida útil dels actius de la societat que ha originat l’esmentada
diferència.

c) Conversió d’estats financers en divises de societats estrangeres

Els estats financers designats en divises, corresponents a les societats dependents que es troben a
l’estranger fora de l’entorn euro, es converteixen a euros a través de l’aplicació del mètode del tipus de
canvi de tancament:

• Capital i reserves s’han convertit als tipus de canvi històric.

• Les partides del compte de pèrdues i guanys s’han convertit amb l’aplicació dels tipus de canvi mitjà
del període.

• La resta de les partides del balanç s’han convertit al tipus de canvi de tancament. Les diferències
resultants d’aquesta conversió es mostren separadament en els moviments dels diferents epígrafs
del balanç que es detallen en aquests Comptes Anuals.

Després de l’aplicació del mètode, les diferències de canvi produïdes es mostren a l’epígraf “Diferències de
conversió” dels fons propis del balanç consolidat, llevat del cas de GCO, per raó de la situació de cobertura
existent. Les diferències de canvi per conversió resultants amb relació a aquesta societat (un cop deduïda
la part d’aquesta que correspon als socis externs) es mostren directament com a import per recuperar
dins l’epígraf “Inversions financeres-Altres crèdits” (47.031 milers d’euros), ja que hi ha una cobertura de
riscos de canvi (vegeu la nota 21.d).

d) Despeses d’establiment

Corresponen a les despeses de constitució, primer establiment, posada en marxa i ampliació de capital,
i s’amortitzen linealment en un període màxim de cinc anys.

e) Immobilitzacions immaterials

Els elements inclosos en aquest capítol es valoren al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció
i s’amortitzen de la manera següent:

• Fons de comerç. S’amortitza linealment en el període en què s’espera recuperar la inversió, amb
un termini màxim de 20 anys.

• Concessions administratives. Corresponen als imports desemborsats per obtenir les explotacions
d’alguns aparcaments i s’amortitzen durant el període concessional.

• La resta s’amortitza linealment en un període màxim de cinc anys.

Això no obstant, el saldo pendent d’amortitzar es porta a resultats en cas que es constati la depreciació 
de l’actiu.
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f) Immobilitzacions materials

Els béns compresos a l’immobilitzat material es valoren al preu d’adquisició, actualitzat d’acord amb
diverses disposicions legals.

Els costos de personal i altres despeses, així com les despeses financeres netes directament imputables
a la inversió en autopista, hi són incorporats fins a la seva entrada en explotació.

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material són incorporats a l’actiu
com a major valor del bé exclusivament quan comporten un augment de la seva capacitat, productivitat
o prolongació de la seva vida útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor net comptable
dels elements que han estat donats de baixa de l’inventari per haver estat substituïts.

Els costos de conservació i manteniment es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què
es produeixen.

L’amortització de l’immobilitzat material es calcula, sistemàticament, pel mètode lineal segons la vida útil
dels béns respectius, atesa la depreciació soferta efectivament pel seu funcionament, ús i gaudi.

De tot el conjunt d’inversions que configuren la inversió en autopistes, la major part s’està amortitzant
a través de dotació al fons de reversió, i se n’amortitzen tècnicament només les instal·lacions i obres
reposables d’acord amb la vida útil estimada.

Els coeficients d’amortització utilitzats en el càlcul de la depreciació experimentada pels elements
que componen l’immobilitzat material són els següents:

Coeficient

Edificis i altres construccions 2–20%

Maquinària 6–30%

Utillatge 7–37,5%

Altres instal·lacions 7–20%

Mobiliari 10–25%

Equips per al procés d’informació 20–37,5%

Altre immobilitzat material 3,9–30%

Maquinària de peatge 5,6–20%

Inversió en autopista 2–25%



g) Immobilitzacions i inversions financeres 

El valor al qual figuren les participacions en societats consolidades pel mètode de posada en equivalència
és el valor teòric comptable d’aquestes participacions a 31 de desembre.

La resta d’inversions financeres estan valorades al cost d’adquisició i minorades, si escau, per la provisió
corresponent a la depreciació soferta.

h) Despeses per distribuir en diversos exercicis 

Aquest epígraf inclou, bàsicament:

• Despeses financeres activades per algunes societats del Grup derivades del finançament de la inversió
en autopista que, d’acord amb la normativa sectorial aplicable, s’imputen a resultats en la proporció
que representen els ingressos de peatge de cada exercici respecte als ingressos de peatge totals previstos
en els plans economicofinancers de les societats.

• Lloguers pagats per endavant que es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys durant la vigència 
dels respectius contractes.

• Despeses derivades d’operacions de cobertura que es periodifiquen mensualment al llarg del període
de vigència de les operacions (vegeu la nota 21.d).

• Despeses de formalització de deutes que s’amortitzen linealment en el seu període de vigència.

i) Existències 

Les existències es componen, fonamentalment, de recanvis per a elements de l’immobilitzat i es valoren
al preu d’adquisició calculat segons el mètode de preu mitjà ponderat, amb la pràctica, si escau, de les
correccions valoratives necessàries i amb dotació de la provisió pertinent a aquest efecte.

j) Socis externs

En aquest capítol es mostra la participació dels accionistes minoritaris en el valor teòric comptable,
a 31 de desembre, de les societats consolidades pel mètode d’integració global. Les participacions dels
accionistes minoritaris en els resultats de l’exercici de les societats consolidades pel mètode d’integració
global es recullen al capítol “Resultat atribuït a socis externs”.
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k) Fons de reversió

El fons de reversió de les societats del Grup es va generant anualment i durant el període de concessió
dels actius subjectes a reversió, mitjançant càrrecs sistemàtics al compte de pèrdues i guanys fins a assolir,
al seu terme, el valor net comptable dels actius per revertir, incrementat en l’import estimat de les despeses
que s’hi han d’efectuar, amb la finalitat de poder-los entregar en els termes i les condicions d’ús previstes
en el contracte de concessió.

En el cas de les societats concessionàries espanyoles i d’acord amb les normes d’adaptació del Pla General
de Comptabilitat, la dotació al fons de reversió es calcula prenent com a base la proporció dels ingressos de
peatge reals de cadascun dels anys respecte del total dels previstos als respectius plans economicofinancers
fins al final de la concessió.

l) Altres provisions

D’acord amb el principi de prudència, les societats del Grup registren les provisions que consideren
necessàries amb relació als riscos inherents a la seva activitat que podrien arribar a afectar-les (vegeu
la nota 15).

m) Ingressos per distribuir en diversos exercicis 

En aquest epígraf s’inclouen:

• Subvencions de capital que es registren en el moment en què es compleixen els requisits per a l’exigència
del seu cobrament i s’imputen a resultats a partir del moment en que es cobren en els mateixos anys de
vida útil estimada per als actius finançats.

• Compensacions de l’Administració per obres realitzades per aumar que s’imputen a resultats,
proporcionalment als ingressos de peatge previstos fins al final de la concessió.

• Ingressos per cessió d’ús d’actius en concessió (places d’aparcament, canalitzacions de fibra òptica)
que s’imputen a resultats linealment durant la vida de la concessió.

n) Compromisos per pensions i altres contingències de personal 

Atesos els acords laborals corresponents, diverses societats del Grup mantenen compromisos
d’aportació a un pla de pensions del sistema d’ocupació (Pla d’Aportació Definida) i, amb relació a alguns
empleats, el compromís de satisfer, concorrent determinats requisits, un premi o indemnització per jubilació
de l’empleat a l’empresa. La cobertura d’aquest compromís s’instrumenta a través d’una pòlissa
d’assegurança.

o) Deutors i creditors comercials i no comercials 

Els dèbits i crèdits originats per les operacions, siguin conseqüència del tràfic normal del negoci o no,
es registren pel seu valor nominal, i s’hi practiquen les correccions valoratives necessàries amb l’objectiu
de fer una provisió per al risc d’insolvències. Es classifiquen a curt o llarg termini segons si el venciment és
inferior o superior a un any a la data de tancament de l’exercici.
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p) Impost sobre Societats 

El compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici recull la despesa per l’Impost sobre Societats de
les societats consolidades per integració global, en el càlcul de la qual considera la quota de l’impost
meritada en l’exercici, les diferències entre la base imposable de l’impost i el resultat comptable, així com les
bonificacions i deduccions de la quota a què tenen dret les societats del Grup.

abertis tributa en règim de consolidació fiscal, conjuntament amb aquelles participades que compleixen
els requisits establerts a la legislació vigent (vegeu la nota 17).

q) Transaccions en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda diferent de l’euro es comptabilitzen al tipus de canvi de la data de l’operació. Les
diferències de canvi generades al tancament de l’exercici per operacions corrents s’imputen a resultats en cas
de pèrdues, i se’n difereix l’efecte fins al venciment en cas de beneficis.

r) Comptabilització d’ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s’imputen d’acord amb el criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeix el corrent
monetari o financer que se’n deriva.

s) Actuacions amb incidència en el medi ambient 

Anualment es registren com a despesa o com a inversió, depenent de la seva naturalesa, els
desemborsaments efectuats per complir amb les exigències legals en matèria de medi ambient. Els imports
registrats com a inversió s’amortitzen segons la vida útil que tenen.

No s’ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental, atès que no existeixen
contingències relacionades amb la protecció del medi ambient.
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Nota 4. Immobilitzacions immaterials 

Els imports i la variació experimentada durant l’exercici 2004 per les partides que componen l’immobilitzat
immaterial són els següents:

Saldo a Variac. Augments Dismin. Traspassos Dif. Saldo a

31.12.03 perímetre conversió 31.12.04

Despeses de R+D 6.495 — 2.313 (475) (380) — 7.953

Aplicacions informàtiques 34.140 — 3.326 (1.076) 20 2 36.412

Concessions administratives 54.960 32.589 7.167 (51) 60 — 94.725

Fons de comerç 209.775 — — — 362.615 — 572.390

Estudis i projectes 1.101 — 387 (947) — — 541

Altre immobilitzat immaterial 18.965 37 — (1) (256) — 18.745

Total 325.436 32.626 13.193 (2.550) 362.059 2 730.766

El fons de comerç inicial prové bàsicament de la compra de participacions de les societats aucat i tradia
(157.950 i 44.000 milers d’euros, respectivament).

Com a conseqüència de la fusió per absorció en l’exercici 2004 d’abertis i Ibérica de Autopistas, S.A.
(vegeu la nota 1.b), el fons de comerç que es trobava a l’epígraf sobre el fons de comerç de
consolidació (vegeu la nota 7) s’ha traspassat a l’epígraf sobre l’immobilitzat immaterial.

Al seu torn, les variacions de l’amortització acumulada durant l’esmentat exercici han estat:

Saldo a Variac. Augments Dismin. Traspassos Dif. Saldo a

31.12.03 perímetre conversió 31.12.04

Despeses de R+D 3.073 — 1.475 — — — 4.548

Aplicacions informàtiques 18.826 — 5.106 (496) — 2 23.438

Concessions administratives 22.508 418 3.883 — — — 26.809

Fons de comerç 19.114 — 28.655 — — — 47.769

Estudis i projectes 216 — 2.147 (946) — — 1.417

Altre immobilitzat immaterial 7.506 — 919 — (1.503) — 6.922

Total 71.243 418 42.185 (1.442) (1.503) 2 110.903
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Nota 5. Immobilitzacions materials

Els imports i les variacions experimentats durant l’exercici 2004 per les partides que componen
l’immobilitzat material són els següents:

Saldo a Variac. Augments Dismin. Traspassos Dif. Saldo a

31.12.03 perímetre conversió 31.12.04

Inversió en autopista 6.085.044 — 79.978 (40.728) 15.143 471 6.139.908

Terrenys i béns naturals 13.676 — 488 (505) 18 — 13.677

Edificis i altres construccions 385.273 — 5.531 (4.193) 3.258 (117) 389.752

Altre immobilitzat 911.740 20 21.130 (8.710) 21.385 64 945.629

Altre immobilitzat en curs 46.907 — 56.797 (2.140) (39.193) — 62.371

Total 7.442.640 20 163.924 (56.276) 611 418 7.551.337

Al seu torn, les variacions de l’amortització acumulada durant l’esmentat exercici són:

Saldo a Variac. Augments Dismin. Traspassos Dif. Saldo a

31.12.03 perímetre conversió 31.12.04

Inversió en autopista 221.081 — 33.337 (1.199) (34.206) (1.611) 217.402

Edificis i altres construccions 95.576 — 15.447 (1.130) — (7) 109.886

Altre immobilitzat 503.730 — 64.472 (7.476) 111 (72) 560.765

Total 820.387 — 113.256 (9.805) (34.095) (1.690) 888.053

Dins de traspassos d’“Inversió en autopista” s’inclou el traspàs a Iberpistas, S.A.C.E. de l’amortització tècnica
de l’obra civil a fons de reversió (segons apareix al Pla Economicofinancer) per import 34.183 milers d’euros
(vegeu la nota 15).

Les inversions de l’immobilitzat material situades fora del territori espanyol pugen a 236.008 milers d’euros
(298.793 milers d’euros d’immobilitzat brut i 62.785 milers d’euros de fons d’amortització).

Dins l’immobilitzat material existeixen 6.464 milions d’euros d’actius revertibles segons les concessions
obtingudes en cada cas, principalment inversió en autopista, que inclouen 3.194 milions d’euros de
revaloracions i actualitzacions realitzades a l’empara de les corresponents disposicions legals aplicables
en cada cas.

La major part dels edificis i altres construccions estan vinculats a concessions administratives
concedides per diverses corporacions de dret públic, que hauran de revertir-hi un cop acabats els terminis
de concessió.
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Hi ha els elements següents, que es troben totalment amortitzats:

Import

Inversió en autopista 56.045

Edificis i altres construccions 5.553

Maquinària i elements de transport 51.253

Utillatge 3.270

Altres instal·lacions 230.859

Mobiliari 3.011

Equips per al procés d’informació 9.342

Altre immobilitzat material 3.256

Total valor comptable brut 362.589

És política de les societats del Grup contractar les pòlisses d’assegurances que s’estimin necessàries
per donar cobertura als possibles riscos que podrien afectar les instal·lacions de l’immobilitzat material,
a excepció dels edificis i instal·lacions de les àrees de servei, per a les quals les assegurances són a càrrec
dels cessionaris. Igualment, i pel que fa a les activitats de les societats del Grup, s’han concertat també les
pòlisses de responsabilitat civil corresponents.

Nota 6. Immobilitzacions financeres 

L’import i la variació experimentada per les partides que componen l’immobilitzat financer són:

Saldo a Variac. Augments Dismin. Traspassos Dif. Saldo a

31.12.03 perímetre conversió 31.12.04

Participacions posades 
en equivalència 593.123 135.534 145.795 (34.086) — 3.231 843.597

Crèdits a societats 
posades en equivalència — — 16.015 — — — 16.015

Cartera de valors a llarg termini 48.642 — 5.061 (1.665) — — 52.038

Dipòsits i fiances constituïts 
a llarg termini 4.497 — 315 (116) (2.139) — 2.557

Altres crèdits 188.195 1.079 7.727 (5.989) 8.934 — 199.946

Provisions (34.373) — (8.108) 169 — — (42.312)

Total 800.084 136.613 166.805 (41.687) 6.795 3.231 1.071.841
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El moviment experimentat per les partides que componen l’epígraf de participacions posades en
equivalència és:

Saldo a Variac. Augments Resultat Dividend/ Dif. Saldo a

31.12.03 perímetre exercici Dismin. conversió 31.12.04

Acesa Italia 181.323 — 23.850 79.700 (1.188) — 283.685

Brisa 131.080 — — 18.000 (13.800) — 135.280

TBI — 122.317 — — — — 122.317

Túnel del Cadí 42.397 — — 848 — — 43.245

Iberacesa 39.550 — — (1.215) — — 38.335

Aulesa 36.346 — — (581) — — 35.765

Aurea Limited 32.394 — — 3.396 (1.907) (96) 33.787

Elqui 22.281 — — 1.161 — 324 23.766

Coviandes 21.035 — — 4.975 (5.932) 2.926 23.004

Trados 45 20.045 — — 3.799 (4.659) — 19.185

Autema 18.900 — — 3.474 (3.408) — 18.966

Irasa 16.184 — 2.574 (756) — — 18.002

Cilsa 13.388 — — (8) — — 13.380

Ciralsa — 12.542 — — — — 12.542

Concema 8.666 — — 1.233 (1.210) — 8.689

Torre de Collserola 4.426 — 730 — — — 5.156

Arasur 1.164 — 2.004 (90) — — 3.078

P. Autop. Chile Ltda. 2.338 — — 78 — 33 2.449

Parcheggi Bicocca SRL — 375 781 (331) — — 825

Proconex 230 — — 1.317 (1.000) — 547

PTY 500 — — 729 (752) 44 521

Gicsa 463 — — 125 (230) — 358

Ibermadrid 353 — — 4 — — 357

Las Mercedes — 200 — (11) — — 189

Port Mobility — 150 — — — — 150

serviabertis 7 — — 9 — — 16

Adesal 3 — — — — — 3

Acesa SGPS 50 (50) — — — — —

Total 593.123 135.534 29.939 115.856 (34.086) 3.231 843.597
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abertis no té més compromisos amb relació a les participacions posades en equivalència que la inversió
financera mateixa, llevat d’allò que s’indica a la nota 21.b i a l’annex.

La cartera de valors a llarg termini es compon, bàsicament, de la participació a Xfera Móviles, S.A.
(33.178 milers d’euros), a Terra Mítica (7.513 milers d’euros) i de la participació a Port Aventura i USPA
Hoteles. Tant Xfera Móviles, S.A. com Terra Mítica estan provisionades al 100%.

El traspàs de la partida “Dipòsits i fiances a llarg termini” correspon a la transformació del dipòsit que
Saba Italia, S.p.A. té a la seva filial Parcheggi Bicocca, S.r.l. en préstec i participació sobre aquesta.

Dins “Altres crèdits”, addicionalment al saldo de 47.031 milers d’euros per recuperar de la cobertura
esmentada a la nota 3.c, s’inclouen 109 milions d’euros de retevisión, corresponents al crèdit fiscal derivat
de bases imposables negatives i diferències temporals (vegeu la nota 17). S’inclou com a traspàs la
reclassificació de curt a llarg termini dels impostos anticipats d’abertis telecom.

Nota 7. Fons de comerç de consolidació 

El moviment produït durant l’exercici en el fons de comerç de consolidació ha estat el següent:

Saldo a Incorp. Addicions Baixa Amortitzac. Traspàs Saldo a

31.12.03 perímetre 31.12.04

Brisa 176.674 — — — (6.096) — 170.578

Grup saba 105.331 1.899 — (145) (5.761) — 101.324

TBI — 98.397 — — — — 98.397

GCO 72.295 — — — (648) — 71.647

Avasa 65.445 — — — (2.866) — 62.579

Trados 45 29.872 — — — (1.164) — 28.708

aucat 28.394 — — — (816) — 27.578

Autema 26.153 — 1.708 — (819) — 27.042

Concema 13.637 — — — (473) — 13.164

Cilsa 12.116 — — — (303) — 11.813

Aulesa 6.159 — — — (119) — 6.040

tradia 6.265 — — — (360) — 5.905

Codad 3.778 — — — (321) — 3.457

Coviandes 141 — — — (16) — 125

Ibérica de Autopistas 362.615 — — — — (362.615) —

Iberacesa 68 — — — (68) — —

Total 908.943 100.296 1.708 (145) (19.830) (362.615) 628.357
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Les incorporacions i els augments al fons de comerç de consolidació provenen de les adquisicions indicades
a la nota 2.d.

El fons de comerç d’Ibérica de Autopistas, S.A. ha estat traspassat a l’immobilitzat immaterial després
de la fusió amb abertis (vegeu la nota 4).

El possible efecte del risc de tipus de canvi sobre el fons de comerç de GCO està cobert per les operacions
de cobertura descrites a la nota 21.d.

Nota 8. Despeses per distribuir en diversos exercicis 

El moviment produït durant l’exercici pel que fa a despeses per distribuir ha estat el següent:

Saldo a Variac. Augments Dismin. Dif. Saldo a

31.12.03 perímetre conversió 31.12.04

Depeses formalització de deutes 10.177 — 3.367 (2.477) — 11.067

Despeses financeres diferides 
finançament autopistes 542.568 — 14.096 (22.616) — 534.048

Altres despeses diferides 79.103 62 73 (12.202) 105 67.141

Total 631.848 62 17.536 (37.295) 105 612.256

Les despeses financeres diferides pel finançament d’autopistes corresponen a les societats aumar,
Avasa i aucat.

Dins l’epígraf “Altres despeses diferides” s’inclouen, bàsicament:

• Les despeses executades per a la construcció de noves edificacions i per a la realització dels treballs
d’adaptació dels terrenys i edificacions propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i que són
objecte d’explotació per part del Parc Logístic de la Zona Franca (32.605 milers d’euros).

• El lloguer anticipat d’una part de les infraestructures de tradia (18.185 milers d’euros).

• La contrapartida del deute pendent d’acesa davant el Ministeri de Foment, que es va cancel·lant amb
la compensació d’uns descomptes que són a càrrec de l’esmentat ministeri (11.767 milers d’euros).

• Les despeses derivades de les operacions de cobertura per l’adquisició del 48,6% de GCO
(vegeu la nota 21.d) per import de 3.931 milers d’euros.
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Nota 9. Deutors

El desglossament d’aquest epígraf per tipus d’activitat és el següent:

Import

abertis 11.647

Autopistes 162.812

Aparcaments 15.020

Telecomunicacions 82.450

Logística 3.733

Aeroports 4.498

Total 280.160

Nota 10. Inversions financeres temporals 

La taxa mitjana de rendibilitat dels dipòsits mantinguts per societats del Grup durant l’exercici 2004 se situa
al voltant del 2,6% anual.
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Nota 11. Fons propis 

L’import i els moviments en els fons propis durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2004 han estat
els següents:

Saldo a Distribució Ampliació Benefici Altres Saldo a

31.12.03 resultat de capital exercici moviments 31.12.04

Capital social 1.575.661 — 78.783 — — 1.654.444 

Prima d’emissió 579.690 — — — — 579.690 

Reserves societat dominant

Reserva revalor. RDL 7/1996 479.495 — (78.783) — — 400.712 

Reserva legal 158.668 32.902 — — — 191.570 

Reserves voluntàries 258.259 87.865 — — 6.932 353.056 

Reserves soc. integració global (24.356) (7.700) — — (20.300) (52.356)

Reserves soc. posada equivalència 10.200 4.739 — — 1.095 16.034 

Diferències de conversió (165.194) — — — (1.264) (166.458)

Benefici de l’exercici 355.206 (355.206) — 467.291 — 467.291 

Dividend a compte (120.275) 120.275 — — (126.289) (126.289)

Total 3.107.354 (117.125) — 467.291 (139.826) 3.317.694

a) Capital social

El capital social d’abertis està constituït per 551.481.375 accions representades en anotacions
en compte, de 3 euros de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, de les quals
514.445.009 accions són de classe A i 37.036.366 són accions nominatives privilegiades de classe B,
que tenen els mateixos drets que les accions ordinàries i que, addicionalment, tindran dret a un dividend
preferent que s’abonarà d’una sola vegada als titulars d’aquestes accions el 2007. L’import màxim del
dividend preferent, corresponent a cada acció privilegiada, estarà determinat per la diferència existent entre
14,87 euros per acció i el valor mitjà ponderat de cotització de les accions ordinàries d’abertis en el
trimestre anterior a la data de meritació, amb el límit màxim de 4,25 euros per acció.
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En ser les accions d’abertis al portador, no es coneix amb exactitud la participació dels accionistes
en el capital social. Això no obstant, i segons la informació disponible a 31 de desembre de 2004,
les participacions més significatives són les següents:

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” 23,99% (1)

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 17,58%

Caixa d’Estalvis de Catalunya 5,69%

Sitreba, S.L. 5,50%

52,76%

(1) Caixa Barcelona Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (11,844%), VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances
(0,504%), Inversiones Autopistas, S.L. (7,753%) i CaixaHolding, S.A., Sociedad Unipersonal (3,890%).

Totes les accions de la Societat estan admeses a cotització oficial a les borses de valors de Barcelona,
Bilbao, Madrid i València, i es negocien a través del sistema d’interconnexió borsària espanyol. Les
accions ordinàries de classe A es contracten en la modalitat de contractació general (mercat continu) i
estan incloses a l’índex Ibex 35, i les accions privilegiades de classe B es negocien en la modalitat de fixació
de preus únics (fixing).

Igualment, es negocien opcions sobre accions de la Societat en el mercat d’opcions de Meff Renda 
Variable.

La Junta General d’Accionistes del 27 d’abril del 2004 va acordar el pagament d’un dividend complementari
de l’exercici 2003 de 0,223 euros bruts per acció, que representa 117.125 milers d’euros. A l’esmentada
junta es va aprovar, al seu torn, una ampliació de capital alliberada, amb càrrec al Compte de Reserva
Revaloració Reial Decret-llei 7/1996, de 7 de juny, en la proporció d’una acció per cada 20 d’antigues,
per import de 78.783 milers d’euros.

El Consell d’Administració té delegada, per la Junta General d’Accionistes del 8 d’abril del 2003, la facultat
d’augmentar, en una vegada o en diverses, el capital social mitjançant aportacions dineràries, fins a la xifra
màxima de 518.445 milers d’euros i dins un termini que expirarà el 8 d’abril del 2008. La delegació és
totalment vigent.



b) Reserva de Revaloració Reial Decret-llei 7/1996, de 7 de juny 

Aquesta reserva prové de l’actualització de balanços regulada a l’article 5 de l’esmentat Reial Decret-llei,
a la qual va acollir-se la Societat.

Un cop passat el termini de tres anys des de la data de tancament del balanç on consten les operacions
d’actualització sense haver-se produït la comprovació per part de l’Administració Tributària, les
operacions d’actualització es consideren comprovades de conformitat, i el saldo del compte acceptat per
la Inspecció de Tributs i, per tant, aquest saldo pot destinar-se a:

• Eliminar els resultats comptables negatius.

• Ampliar el capital social.

• Reserves de lliure disposició, transcorreguts deu anys comptats a partir de la data del balanç en què
es van reflectir les operacions d’actualització.

El saldo d’aquest compte no podrà ser distribuït, directament o indirecta, llevat que la plusvàlua s’hagi
realitzat, i s’entendrà que així ha estat quan els elements actualitzats hagin estat comptablement
amortitzats o bé hagin estat transmesos o donats de baixa en els llibres de comptabilitat. Atesa l’Aportació
de la Branca d’Activitat de la societat participada acesa, realitzada el 2002, la condició que la plusvàlua hagi
estat realitzada només pot entendre’s acomplida quan la societat adquirent dels elements actualitzats,
integrants de la nova branca d’activitat, amortitzi comptablement els elements esmentats o bé els
transmeti o els doni de baixa en comptabilitat.

c) Reserva legal

D’acord amb el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una xifra igual al 10% del
benefici de l’exercici a la reserva legal perquè aquesta aconsegueixi, almenys, el 20% del capital. La reserva
legal no pot distribuir-se als accionistes, llevat del cas de liquidació de la Societat.

La reserva legal podrà utilitzar-se per a augments de capital en la part del seu saldo que excedeixi el 10%
del capital ja augmentat.

Exceptuant la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social, aquesta
reserva només podrà destinar-se a la compensació de pèrdues, sempre que no existeixin altres reserves
disponibles suficients per a aquesta finalitat.
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d) Reserves en societats consolidades per integració global i per posada en equivalència 

El desglossament per societats d’aquests epígrafs és el següent:

Import

Grup saba 14.176

Grup acesa 3.222

Grup abertis logística 3.025

aumar 41

Grup iberpistas (11.237)

Codad (11.605)

Grup abertis telecom (49.978)

Total reserves en soc. integració global (52.356)

Import

Coviandes 18.203

Aurea Ltd 9.715

Grup acesa 6.637

Elqui 4.955

Grup Iberpistas Chile 1.829

Grup abertis logística 1.065

Grup Irasa 474

GICSA 404

PTY 243

serviabertis 7

Trados 45 (323)

APR (408)

Concema (409)

Grup iberpistas (479)

Aulesa (546)

Ausol (25.333)

Total reserves en soc. posada en equivalència 16.034
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Les reserves negatives del grup iberpistas es deuen, d’una banda, a l’impacte de l’amortització de
les accions pròpies amb motiu de l’OPA d’exclusió per 10 milions d’euros en l’exercici 2003 i, d’altra
banda, al fet que els imports distribuïts com a dividends per les societats del Grup s’ajusten en el procés
de consolidació, augmentant les reserves de la societat dominant i no les de les societats que les han
repartit.

e) Diferències de conversió

El desglossament per societats d’aquest epígraf és el següent:

Import

Ausol (122.215)

Codad (18.182)

Coviandes (10.675)

ACDL (5.582)

Aurea Ltd (5.154)

Elqui (4.631)

Grup Iberpistas Chile (1.310)

Grup saba (339)

PTY 65

Grup iberpistas 1.565

Total diferències de conversió (166.458)

La diferència de conversió a Ausol recull l’efecte de la devaluació del peso argentí.
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Nota 12. Socis externs

El saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre correspon a la participació dels accionistes minoritaris en el valor
teòric comptable, en aquesta data, de les societats consolidades per integració global, i el seu moviment
en l’exercici és el següent:

Saldo a Var. Rtats. Dividend Dif. Saldo a

31.12.03 particip conversió 31.12.04

ACDL — 22.692 — — (620) 22.072

Saba Italia 12.925 13 (1.082) — — 11.856

GCO 6.066 — 2.167 — (723) 7.510

Sevisur 1.176 — (69) — — 1.107

Satsa 1.056 (130) 107 — — 1.033

saba 1.011 (74) 112 (55) — 994

Rabat 749 — (17) — (24) 708

Codad 4.287 — (1.521) (486) (1.700) 580

Spel — 250 29 — — 279

Spasa 44 (10) 14 — — 48

Iberpistas, S.A.C.E. 530 (530) — — — —

Total 27.844 22.211 (260) (541) (3.067) 46.187

Nota 13. Diferències negatives de consolidació 

El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2004 ha estat el següent:

Saldo a Disminució Imputació Saldo a 

31.12.03 a resultats 31.12.04

Saba Italia 8.306 — (154) 8.152

Túnel del Cadí 13.281 — (696) 12.585

Aurea Ltd 2.467 — (112) 2.355

retevisión 16.835 (512) — 16.323

Total 40.889 (512) (962) 39.415
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Nota 14. Ingressos per distribuir en diversos exercicis 

El moviment produït durant l’exercici ha estat el següent:

Saldo a Augments Imputació Dif. Saldo a

31.12.03 a resultats conversió 31.12.04

Subvencions 38.968 188 (5.272) — 33.884

Altres ingressos per distribuir 56.605 1.628 (3.722) 89 54.600

Total 95.573 1.816 (8.994) 89 88.484

Les subvencions de capital corresponen bàsicament a retevisión, de les quals 18.477 milers d’euros són per
subvencions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Dins “Altres ingressos per distribuir”, a 31 de desembre del 2004, s’inclou principalment:

• Compensació a aumar per part de l’Administració per les obres realitzades a Sagunt,
per 20.408 milers d’euros.

• Ingressos per la venda de places d’aparcament en concessió de saba. El saldo a 31 de desembre del 2004
puja a 20.507 milers d’euros.

• Ingressos percebuts per acesa per la cessió d’ús de canalització de fibra òptica: 10.603 milers d’euros.

Nota 15. Provisions per a riscos i despeses 

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici acabat el 31 de desembre del 2004 són els següents:

Saldo a Dotacions Aplicac. Traspassos Dif. Saldo a

31.12.03 conversió 31.12.04

Fons de reversió 
(vegeu la nota 3.k) 2.213.112 140.790 (6.309) 34.183 889 2.382.665

Altres provisions 
(vegeu la nota 3.l) 72.302 6.717 (10.899) — (206) 67.914

Total 2.285.414 147.507 (17.208) 34.183 683 2.450.579

Dins de traspassos de “Fons de reversió” s’inclou el traspàs d’Iberpistas, S.A.C.E. de l’amortització
tècnica de l’obra civil (segons apareix al Pla Economicofinancer) per import de 34.183 milers d’euros
(vegeu la nota 5).
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Nota 16. Emissions d’obligacions i deutes amb entitats de crèdit 

En el quadre adjunt es reflecteix el saldo de les operacions de crèdit vigents al tancament de l’exercici 2004.

2005 2006 2007 2008 2009 Resta Total

venciment

Emissions d’obligacions 178.050 9.573 10.444 10.444 189.573 1.175.824 1.573.908

Préstecs sindicats — 2.500 101.000 17.500 20.000 50.000 191.000

Préstecs 89.031 157.574 46.854 16.827 36.677 676.355 1.023.318

Pòlisses de crèdit 283.499 — — — — — 283.499

Altres 120.468 51.140 54.430 56.107 35.165 98.421 415.731

Total 671.048 220.787 212.728 100.878 281.415 2.000.600 3.487.456

A 31 de desembre, les societats del Grup mantenien deutes en moneda estrangera, principalment per
part d’Abertis Infraestructuras Finance BV (dòlars), abertis (lliures), Codad (dòlars), i GCO (pesos argentins),
per un import de 371.463, 204.224, 62.445, i 36.585 milers d’euros, respectivament. En el cas del deute
de GCO, els ingressos de peatge es troben pignorats en garantia de la devolució d’aquests deutes.
Abertis Infraestructuras Finance BV té contractats instruments financers per a la cobertura del tipus
de canvi dòlars EUA/euros, amb el mateix nominal i venciment que l’emissió d’obligacions emesa en dòlars.

acesa té concertades garanties en determinades circumstàncies sobre préstecs bancaris concedits a la
societat participada argentina GCO. El saldo pendent de pagament d’aquests préstecs és, a 31 de desembre
del 2004, de 147.224 milers de pesos argentins (36.585 milers d’euros).

A 31 de desembre, les societats del Grup tenen contractades diverses operacions financeres (swaps i collars)
amb l’objectiu de donar cobertura al cost financer de préstecs per un nominal de 2.038.725 milers d’euros.

D’aquestes operacions, 780.910 milers d’euros van ser formalitzats amb entitats de crèdit vinculades
(accionistes d’abertis que participen en almenys el 5% o més del seu capital).

Una part de les operacions de préstec i crèdit que figuren com a deutes amb entitats de crèdit a
31 de desembre del 2004 (287.342 milers d’euros a llarg termini i 16.927 milers d’euros a curt termini),
van ser formalitzades amb entitats de crèdit vinculades a abertis, i a un tipus d’interès de mercat.

El tipus d’interès mitjà ponderat anual de les emissions d’obligacions i deutes amb entitats de crèdit a llarg
termini és, aproximadament, d’un 5,06%.

Per a l’exercici 2005 s’ha previst refinançar convenientment els préstecs amb venciment a curt termini.
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Nota 17. Situació fiscal

abertis tributa, en l’exercici 2004, en règim de consolidació fiscal com a societat dominant del grup fiscal
que té com a societats dependents: abertis logística, abertis telecom, acesa, serviabertis, aucat, tradia,
Adesal, Iberacesa, Isgasa, Iberpistas, S.A.C.E., castellana, Iberavasa, Proconex, Ibermadrid, aumar, Aulesa,
Gicsa, retevisión, saba, Satsa i Parbla.

La conciliació de la diferència existent entre el resultat comptable abans d’impostos amb la base imposable
de l’Impost sobre Societats de cada empresa s’exposa en la memòria de cadascuna de les societats, i n’és
la conciliació del resultat comptable consolidat amb una base imposable agregada de les societats del
Grup comptable consolidable, inclosos ajustaments de consolidació, la següent:

Import

Resultat consolidat abans d’impostos 678.257

Diferències permanents -45.111

Diferències temporals

- amb origen en l’exercici 28.517

- amb origen en exercicis anteriors 1.708

Bases imposables negatives exerc. anteriors -46.079

Base imposable agregada 617.292

L’efecte impositiu en la despesa meritat per l’Impost sobre Societats durant l’exercici per la compensació
de bases imposables negatives d’exercicis anteriors és de 15 milers d’euros.

En la determinació de la quota a pagar per l’impost, les societats del Grup comptable consolidat han
aplicat deduccions per evitar la doble imposició, així com deduccions per reinversió de beneficis
extraordinaris i deduccions per inversions associades a la realització de diverses activitats, per un import
total de 15.415 milers d’euros.

Igualment, s’han registrat com a despesa els impostos satisfets a l’estranger de naturalesa similar a
l’Impost sobre Societats per import de 2.079 milers d’euros i les regularitzacions del càlcul de la despesa
meritada a l’exercici 2003, una vegada presentades les declaracions corresponents per import de
2.975 milers d’euros.

El saldo a 31 de desembre del 2004 de l’impost anticipat puja a 23.393 milers d’euros (31.123 milers d’euros
a 31 de desembre de 2003) i comprèn, bàsicament, diferències de valoració i imputació temporal d’ingressos
i despeses entre el criteri fiscal i comptable.



El saldo a 31 de desembre del 2004 de l’impost diferit puja a 100.070 milers d’euros (120.641 milers d’euros
a 31 de desembre del 2003), que corresponen, majoritàriament, als següents conceptes:

• Aplicació del criteri de caixa a efectes fiscals respecte dels ingressos derivats d’operacions amb preu
ajornat, i també de reversió del benefici per implantació d’empreses espanyoles a l’estranger; ambdós
provenen d’exercicis anteriors.

• Impostos diferits registrats a aumar i Avasa, com a conseqüència de l’aplicació de la disposició transitòria
única de l’Ordre, del 10 de desembre de 1998, d’aprovació de les normes d’adaptació del Pla General de
Comptabilitat a les societats concessionàries d’autopistes, túnels, ponts i altres vies de peatge, i en
aplicació de la legislació fiscal.

Les bases imposables negatives pendents de compensar de societats del Grup comptable consolidat,
a 31 de desembre de 2004, pugen a 343.736 milers d’euros, amb terminis de venciment des del 2005
fins al 2018. D’aquestes bases imposables negatives, un import de 113.072 milers d’euros figura registrat
com a crèdit fiscal a l’apartat de Deutors-Administracions Públiques.

Amb data 9 de juny del 2004 es va elevar a públic l’acord de fusió de l’entitat Abertis Infraestructuras, S.A.
mitjançant l’absorció total de l’entitat Ibérica de Autopistas, S.A., i la consegüent dissolució sense
liquidació d’aquesta última societat (vegeu la nota 1.b). Aquesta operació es va acollir al règim fiscal
especial del Capítol VIII del Títol VIII de la Llei de l’Impost sobre Societats, actualment Capítol VIII
del Títol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Impost sobre Societats.

Com a conseqüència de la fusió per absorció, la societat absorbent s’atribueix el patrimoni íntegre a títol
universal de la societat absorbida, subrogant-se en tots els drets i obligacions tributàries que fan referència
als béns i drets transmesos.

En general, les societats que formen el Grup abertis tenen oberts a inspecció fiscal els darrers 4 anys per
a cadascun dels impostos a què es troben subjectes. En aquest àmbit, abertis té incoades actes d’inspecció
per comprovacions efectuades de l’any 1989 al 1993 i per l’any 2000, amb caràcter parcial i en règim de
consolidació fiscal, que es troben signades en disconformitat. Aquestes actes han estat recorregudes i es
troben pendents de resolució per part dels òrgans jurisdiccionals competents.

Igualment, s’han iniciat durant l’any 2004 actuacions inspectores de liquidació i investigació dels anys 2000
al 2002, amb caràcter general i circumscrites a Abertis Infraestructuras, S.A. Amb posterioritat al tancament
de l’exercici, l’Administració Tributària ha incoat diverses actes.

L’impacte que podria derivar-se d’aquestes actuacions sobre el patrimoni de la Societat es troba
degudament provisionat.

Addicionalment, per raó de possibles diferències interpretatives de la normativa fiscal aplicable a algunes
operacions, podrien posar-se de manifest passius fiscals de naturalesa contingent de difícil quantificació.
En qualsevol cas, les conseqüències que se’n podrien derivar no haurien d’afectar significativament els
Comptes Anuals Consolidats de la Societat.
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Nota 18. Ingressos i despeses

a) Import net de la xifra de negocis 

La distribució per activitat i per mercats de l’import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats
ordinàries del Grup és la següent:

Import

abertis – nacional 1.953

Explotació autopistes 1.102.727

Nacional 1.076.543

Estranger 26.184

Explotació aparcaments 88.046

Nacional 66.301

Estranger 21.745

Infraestructures de telecomunicacions 260.476

Nacional 258.363

Estranger 2.113

Infraestructures logística – nacional 15.246

Explotació aeroports – estranger 20.692

Total 1.489.140

b) Ingressos de peatge

Amb posterioritat al tancament de l’exercici, s’ha produït el cobrament i el registre comptable com a
ingrés de l’exercici 2005 de la compensació per la revisió de tarifes no autoritzada pel Ministeri de Foment
de l’any 2000 a les autopistes competència de l’Estat per un import total de 14 milions d’euros.
L’impacte en les tarifes dels anys 2001, 2002 i 2003 és objecte de reclamació per part de la Societat davant
els tribunals.
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c) Personal

La plantilla mitjana equivalent de la societat dominant i de les societats del Grup és la següent:

Personal fix 4.860

Personal eventual 644

Total 5.504

d) Transaccions efectuades en moneda estrangera

Les transaccions efectuades en moneda estrangera provenen principalment de GCO (pesos argentins)
i Codad (dòlars i pesos colombians), el detall de les quals, expressat en milers d’euros, és el següent:

Import

Ingressos de peatge 29.568

Serveis prestats 21.376

Serveis rebuts 16.149

Despeses per interessos financers 16.135

e) Resultats extraordinaris

Els epígrafs de despeses i ingressos extraordinaris provenen, principalment, de la imputació a resultats
d’epígrafs de despeses i ingressos per distribuir del balanç de situació consolidat.
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f) Aportació de cada societat al resultat consolidat 

L’aportació per societats dels resultats atribuïts a la Societat dominant és la següent (amb assignació
de l’amortització del fons de comerç de consolidació a la societat matriu del subgrup corresponent):

Resultat Socis Resultat atribuït 

consolidat externs dominant

acesa 196.079 — 196.079

aumar 139.244 — 139.244

Acesa Italia (Schemaventotto) 79.700 — 79.700

Iberpistas, S.A.C.E. 39.568 — 39.568

aucat 23.298 — 23.298

Brisa 18.000 — 18.000

Grup saba 14.194 837 15.031

Grup Iberavasa 10.891 — 10.891

retevisión 7.003 — 7.003

Coviandes 4.975 — 4.975

Trados 45 3.799 — 3.799

Autema 3.474 — 3.474

Aurea Ltd 3.396 — 3.396

GCO 4.215 (2.167) 2.048

Proconex 1.317 — 1.317

Concema 1.233 — 1.233

Elqui 1.161 — 1.161

Túnel del Cadí 848 — 848

PTY 729 — 729

Grup abertis logística 205 69 274

tradia 225 — 225

Gicsa 125 — 125

Grup Iberpistas Chile 78 — 78

Acesa SGPS 44 — 44

serviabertis 9 — 9

Ibermadrid 4 — 4

(continua a la pàgina següent)
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(continuació)

Resultat Socis Resultat atribuït 

consolidat externs dominant

AI Finance BV (23) — (23)

castellana (91) — (91)

Aulesa (581) — (581)

Irasa (756) — (756)

Subgrup Iberacesa (1.215) — (1.215)

abertis telecom (5.948) — (5.948)

Codad (10.142) 1.521 (8.621)

abertis (68.027) (68.027)

Total 467.031 260 467.291

El resultat de l’exercici d’Acesa Italia està determinat, principalment, per la plusvàlua obtinguda en la venda
del 10% d’Autostrade realitzada per Schemaventotto (60 milions d’euros) i en la venda d’un 5% d’abertis
per part d’Autostrade (10 milions d’euros).

Nota 19. Informació sobre medi ambient

És criteri del Grup dedicar la màxima atenció a les activitats de protecció i conservació del medi ambient
tot adoptant, cadascuna de les societats participades, les actuacions necessàries per a la minimització de
l’impacte mediambiental de les infraestructures gestionades, amb la finalitat d’aconseguir la màxima
integració possible en l’entorn on es troben.

En matèria de millora del medi ambient, el Grup abertis ha destinat l’any 2004 un import de 5.243 milers
d’euros a les següents actuacions:

• Sega, adob, reg i tractaments fitosanitaris a les zones verdes de tronc i enllaços.

• Neteja, jardins i plantacions al llarg de l’autopista.

• Neteja i desbrossament de talussos amb masses forestals denses i/o en zones urbanes o semiurbanes
per evitar, d’una banda, el risc d’incendis i per millorar, de l’altra, l’impacte visual de l’autopista.



• Recuperació i millora de zones marginals i deteriorades per incendis mitjançant la repoblació amb arbres
autòctons que permeten obtenir una millora paisatgística i contribueixen, a més, a augmentar el valor
forestal de l’autopista.

• Instal·lació de pantalles visuals i vegetals per tal de reduir l’impacte visual i acústic en alguns punts
de l’autopista.

• Repavimentació especial per afavorir l’absorció de sorolls generats pel trànsit.

• Obres de millora de les àrees de descans i de l’entorn de les de peatge mitjançant la plantació de noves
espècies i la instal·lació de pantalles, tant naturals com artificials, per aconseguir una major integració
i seguretat, i evitar també l’entrada de personal estrany a les esmentades instal·lacions.

• Construcció de passos de fauna amb l’objectiu d’aconseguir que la circulació d’animals es faci entre
els dos costats de l’autopista, evitant així el creuament a través de la calçada.

• Conservació integral de les zones verdes en àrees de descans, de peatge i de manteniment, així com
del tronc de l’autopista i els seus enllaços.

Nota 20. Més informació sobre els membres del Consell d’Administració

De conformitat amb allò que estableix l’article 127 ter 4 de la Llei de Societats Anònimes, introduït per la
Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors,
i el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, amb la finalitat de reforçar la transparència de les societats
anònimes cotitzades, s’assenyalen a continuació les societats amb el mateix, anàleg o complementari
gènere d’activitat que constitueix l’objecte social d’Abertis Infraestructuras, S.A., i en el capital de la qual
participen els membres del Consell d’Administració, com també les funcions que, si escau, hi exerceixen,
excloent-hi en tot cas aquelles societats controlades pel Grup abertis.

092 5. Informació legal economicofinancera - 5.1. Comptes Anuals Consolidats



Informe anual 2004

0935. Informació legal economicofinancera - 5.1. Comptes Anuals Consolidats

Titular Societat Activitat Participació Funcions

participada

ACS, Actividades Concesionaria Vial Concessió 0,96% —
de Construcción de los Andes d’infraestructures
y Servicios, S.A.

Dragados Concesiones Concessió 99,99% —
de Infraestructuras, S.A. d’infraestructures
i empreses participades 
segons relació

Dragados Concesiones Autovía de la Mancha, S.A. Concessió 66,67% —
de Infraestructuras, S.A. d’infraestructures

Bidelan Gipuzkoano Concessió 50,00% —
Autobideak, S.A. d’infraestructures

Sociedad Concesionaria Concessió 48,00% —
Autopista Central, S.A. d’infraestructures

Aerocali, S.A. Concessió 33,33% —
d’infraestructures

Ferrocarriles del Norte Concessió 71,32% —
de Colombia, S.A. d’infraestructures

Aeropuertos Mexicanos Concessió 28,16% —
del Pacífico, S.A. de C.V. d’infraestructures

MBJ Airports LTD Concessió 35,00% —
d’infraestructures

Road Management Concessió 25,00% —
A13 PLC d’infraestructures

Road Management Concessió 25,00% —
Services (Darrington) d’infraestructures
Holding LTD

Bakwena Platinum Concessió 25,00% —
Corridor Concesionaire LTD d’infraestructures

Pt Operational Services LTD Concessió 33,33% — 
d’infraestructures

Tag Reg, S.A. Concessió 50,00% —
d’infraestructures

TP Ferro Concesionaria, S.A. Concessió 50,00% —
d’infraestructures

Celtic Road Group Concessió 3,33% —
d’infraestructures

Road Users Services Concessió 27,00% —
d’infraestructures

(continua a la pàgina següent)
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(continuació)

Titular Societat Activitat Participació Funcions

participada

Dragados Concesiones Inversora de Concessió 99,99% —
de Infraestructuras, S.A. Infraestructuras, S.L. d’infraestructures

Sociedad Concesionaria Concessió 54,00% —
Vespucio Norte Express, S.A. d’infraestructures

Circunvalación Concessió 50,00% —
de Alicante, S.A. d’infraestructures

Accesos de Madrid, C.E.S.A. Concessió 15,75% —
d’infraestructures

Autopista Central Concessió 13,32% —
Gallega, C.E.S.A. d’infraestructures

Autopista del Henares, Concessió 35,00% —
C.E.S.A. d’infraestructures

Ruta de los Pantanos, S.A. Concessió 25,00% —
d’infraestructures

Carmelton Group LTD Concessió 40,00% —
d’infraestructures

Rutas del Pacífico, S.A. Concessió 50,00% —
d’infraestructures

Desarrollo de Concesiones Concessió 99,99% —
Ferroviarias, S.L. d’infraestructures

Guadalquivir Sociedad Concessió 27,83% —
Concesionaria de la Junta de d’infraestructures
Andalucía Guadalmetro, S.A.

Desarrollo de Concesiones Concessió 99,99% —
Aeroportuarias, S.L. d’infraestructures

SCL Terminal Aeropuerto Concessió 14,78% —
Santiago, S.A. d’infraestructures

Scutvias-Autostradas Concessió 26,65% —
da Beira Interior, S.A. d’infraestructures

Autopistas del Sol, S.A. Concessió 8,18% —
d’infraestructures

Caixa de Catalunya Túnel del Cadí Concessió 3,55% —
d’infraestructures

Retevisión Móvil, S.A. Concessió 2,10% —
d’infraestructures

(continua a la pàgina següent)
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(continuació)

Titular Societat Activitat Participació Funcions

participada

Dragados, S.A. Ferrocarriles del Norte Concessió 5,32% —
(abans Dragados Obras de Colombia, S.A. d’infraestructures
y Proyectos, S.A.) 

Aufe, S.A. Concessió 78,00% —
d’infraestructures

Aunor, S.A. Concessió 85,00% —
d’infraestructures

Concesionaria Vial Concessió 25,00% —
del Sur, S.A. d’infraestructures

Autopistas del Sol, S.A. Concessió 6,40% —
d’infraestructures

Isidre Fainé i Casas Telefónica, S.A. Comunicació 0,0001% Vicepresident

Ángel García Altozano ACS, Actividades Construcció 0,01% Director 
de Construcción i serveis General
y Servicios, S.A. Corporatiu

José Luis Olivas Martínez Acciona, S.A. Concessió 0,0008% —
d’infraestructures

Grupo Ferrovial, S.A. Concessió 0,0008% —
d’infraestructures

Telefónica, S.A. Telecomunicacions 0,0002% —

Montes de Piedad Ausur, Servicios Logística 5,00% —
y Caja de Ahorros de de la Autopista, S.A.
Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera
(Unicaja)

Autopista del Sol, Concessió 15,00% —
Concesionaria Española, S.A. d’infraestructures

Autopista del Sureste, Concessió 5,00% —
Concesionaria Española d’infraestructures
de Autopistas, S.A.

Inversora de Autopistas Concessió 10,00% —
del Sur, S.L. d’infraestructures

Autopista Madrid Sur, Concessió 10,00% —
Concesionaria Española, S.A., d’infraestructures
Sociedad Unipersonal

(continua a la pàgina següent)
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(continuació)

Titular Societat Activitat Participació Funcions

participada

Montes de Piedad Autopista de Concessió 4,50% Conseller
y Caja de Ahorros de la Costa Cálida, d’infraestructures
Ronda, Cádiz, Almería, Concesionaria Española 
Málaga y Antequera de Autopistas, S.A.
(Unicaja)

Sociedad Municipal Aparcaments 24,50% — 
de Aparcamientos 
y Servicios, S.A.

Centro Integral de Logística 10,28% —
Mercancías, S.A.

Red de Banda Ancha Telecomunicacions 10,00% —
de Andalucía, S.A.

Auna Operaciones Telecomunicacions 2,21% Conseller
de Telecomunicaciones, S.A.

Islalink, S.A. Telecomunicacions 13,70% —

Val de Telecomunicacions 4,46% —
Telecomunicaciones, S.L.

Pablo Vallbona Vadell ACS, Actividades Construcció 0,003% Vicepresident
de Construcción 
y Servicios, S.A.

Pel que fa als càrrecs o funcions, i d’acord amb el text esmentat més amunt, a continuació es fan constar
els membres del Consell d’Administració que ostenten càrrecs en empreses amb el mateix, anàleg o
complementari gènere d’activitat del que constitueix l’objecte social de la Societat. En aquest cas, tampoc
s’han tingut en compte aquelles societats controlades pel Grup abertis.
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Titular Societat Activitat Càrrecs 

o funcions

ACS, Actividades Dragados, S.A. Construcció Conseller
de Construcción 
y Servicios, S.A.

ACS, Servicios,
Comunicaciones y Energía, S.L. Construcció i serveis Conseller

ACS, Servicios y Concesiones, S.L. Construcció i serveis Conseller

Salvador Alemany i Mas Centro Intermodal Logística Vicepresident
de Logística, S.A.

Accesos de Madrid, Concessió d’autopistes Vicepresident
Concesionaria Española, S.A.

Alazor Inversiones, S.A. Concessió d’autopistes Conseller

Autostrade, S.p.A Concessió d’autopistes Conseller

Autostrade per l’Italia, S.p.A Concessió d’autopistes Conseller
(fins al 5/11)

Gilberto Benetton Autostrade, S.p.A Concessió d’autopistes Conseller

Isidre Fainé i Casas Autostrade, S.p.A. Concessió d’autopistes Conseller
(fins al 15/10)

Brisa, Auto-estradas Concessió d’autopistes Conseller
de Portugal, S.A.

Ángel García Altozano ACS, Servicios, Comunicaciones Construcció i serveis Conseller
y Energía, S.L.

ACS, Servicios y Concesiones, S.L. Construcció i serveis Conseller

Dragados Concesiones 
de Infraestructuras, S.A. Construcció i serveis Conseller

Dragados, S.A. Construcció Conseller

ACS- Sonera Telefonía Móvil, S.L. Comunicació President

Xfera Móviles, S.A. Comunicació President

Broadnet Consorcio, S.A. Comunicació President

Vías y Construcciones, S.A. Construcció Conseller

Cobra Instalaciones 
y Servicios, S.A. Construcció i serveis Conseller

Miguel Ángel Telefónica Internacional Comunicació Conseller
Gutiérrez Méndez

Telefónica Argentina Comunicació Conseller

Pablo Vallbona Vadell ACS, Actividades Construccions Vicepresident 
de Construcción y Servicios, S.A. (No Executiu)

Addicionalment, el Grup ACS té com una de les seves activitats principals la promoció, gestió i operació
d’infraestructures de transport.
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Nota 21. Més informació

a) La retribució anual dels Consellers, per la seva gestió com a membres del Consell d’Administració de la
Societat, es fixa en una participació en els beneficis líquids que només podran percebre un cop hagin estat
cobertes les dotacions a reserves que la Llei determina, i no podrà excedir, en cap cas i en conjunt, del dos
per cent d’aquests beneficis. El Consell d’Administració distribuirà aquesta participació entre els seus
membres, en la forma i quantia que consideri oportú acordar. La remuneració global dels Consellers d’Abertis
Infraestructuras, S.A., en qualitat de membres del Consell d’Administració, ha pujat en l’exercici 2004 a
1.533 milers d’euros, xifra inferior al límit estatutari.

La remuneració total percebuda pels Consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. va pujar, en total,
a 2.014 milers d’euros, que corresponen a retribució fixa.

Igualment, els Consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. han rebut com a altres beneficis aportacions
per obligacions contretes en matèria de pensions (1.759 milers d’euros) i assegurances de vida
(37 milers d’euros).

Les remuneracions globals dels Consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. en la resta de les societats del
Grup va pujar a 646 milers d’euros i en societats associades, a 246 milers d’euros.

Abertis Infraestructuras, S.A. no disposa de sistemes de retribució connectats a l’evolució borsària
de les accions de la Societat per a cap dels seus empleats, ni per als membres del seu Consell
d’Administració.

b) A 31 de desembre, el Grup té avals davant de tercers prestats per entitats financeres el detall dels quals,
per societats, és el següent:

Import

abertis 122.171

saba 38.547

acesa 21.258

aumar 19.232

castellana 17.888

retevisión 10.335

tradia 3.769

Avasa 3.720

aucat 2.546

Sevisur 522

Iberpistas, S.A.C.E. 36

Total 240.024



Del total d’avals, 93.545 milers d’euros corresponen a avals contrets per compromisos d’explotació
de les diverses societats. La resta correspon a certs compromisos contrets per les societats participades
(inversions, finançament, etc.) i no s’estima que puguin derivar-se’n passius significatius no previstos.

c) Els honoraris percebuts durant l’exercici per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. d’abertis i les
societats del seu Grup, per serveis d’auditoria estatutària, van pujar a 335 milers d’euros, i per altres treballs
d’auditoria, van pujar a 90 milers d’euros. Igualment, els honoraris percebuts per altres serveis prestats per
altres societats que utilitzen la marca PricewaterhouseCoopers, per serveis d’auditoria i altres serveis
prestats, van pujar a 97 i 411 milers d’euros, respectivament.

d) Durant l’exercici 2000, abertis va realitzar operacions de cobertura de riscos de canvi associades a la
inversió efectuada en la societat argentina GCO.

Els instruments financers contractats són els següents:

• Operacions sense intercanvi de principals a venciment (Non Delivery Forward). El valor nominal de la
suma d’aquestes operacions és de 120,6 milions de dòlars. Abertis Infraestructuras, S.A. ven 120,6 milions
de pesos argentins a canvi de 120,6 milions de dòlars USA, amb venciment l’octubre del 2005, havent-se
fixat el 2002 el tipus de canvi de compra del peso argentí al venciment.

• Permuta financera de divises i tipus d’interès (Cross-Currency IRS) entre dòlars USA i euros. El valor
nominal d’aquestes operacions és de 100 milions de dòlars, amb venciment l’octubre del 2005.

Les primes pagades a la bestreta de les operacions de cobertura es periodifiquen segons un criteri lineal
durant la vigència de l’operació (vegeu la nota 3. h). Els interessos de les permutes financeres mixtes de
divises i tipus d’interès es registren com a ingressos i despeses financeres en el decurs de durada de
l’operació.

Les diferències de canvi que sorgeixin de la conversió en euros de les esmentades operacions es registraran
en la cancel·lació o liquidació final de les operacions de cobertura.

e) La Societat està analitzant els impactes que la nova normativa internacional de comptabilitat (NIC)
tindrà en els estats financers consolidats d’abertis, els quals podrien veure’s afectats per la interpretació
específica de les NIC per al sector de concessions que està sent objecte d’anàlisi i estudi per part dels
organismes reguladors internacionals, en el moment de formular aquests Comptes Anuals Consolidats.
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Nota 22. Pla economicofinancer 

D’acord amb allò establert a la normativa vigent, les societats concessionàries d’autopistes espanyoles
disposen dels respectius plans economicofinancers respectius aprovats per l’administració competent.

Nota 23. Esdeveniments posteriors al tancament 

Durant el 2005, ACDL ha culminat el procés d’Oferta Pública d’Adquisició d’Accions sobre el grup TBI,
després del qual s’ha assegurat el 100% del capital.

saba ha adquirit, el gener del 2005, el 40% de la seva filial italiana Saba Italia a Autostrade. Un cop
culminada l’operació, que ha comportat una inversió d’11,3 milions d’euros, saba ha passat a controlar
el 100% de Saba Italia.
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ANNEX*

Societats dependents i associades (milers d’euros)

Capital % Participació Stat. titular de

Societat Domicili Activitat Auditors social directa indirecta la partic. indirecta

CONSOLIDADES PEL PROCEDIMENT D’INTEGRACIÓ GLOBAL

Abertis Rokin, 55 1012KK. Financera — 18 100,00 — —

Infraestructuras Amsterdam

Finance, B.V. (Països Baixos)

Explotació d’autopistes

Autopistas, C.E.S.A. Av. del Parc Logístic, Concessionària PwC 876.465 100,00 — —

(ACESA)   12-20. Barcelona d’autopistes de peatge

Autopistes de Av. del Parc Logístic, Concessionària PwC 96.160 100,00 acesa

Catalunya, S.A. (AUCAT) 12-20. Barcelona d’autopistes de peatge

Autopistas-Conces. Rua General Norton Tinença d’accions PwC 1.000 100,00 — acesa

Espanhola, SGPS, S.A. de Matos, 21-A. de concessionàries

Arquiparque Algés Oeiras.

(Portugal)

Grupo Concesionario Ruta Nacional, 7, Concessionària PwC 20.160 — 48,60 acesa

del Oeste, S.A. (GCO)(1) km 25,92. Ituzaingó d’autopistes de peatge

(Argentina)

Autopistas Aumar Paseo de la Alameda, 36. Concessionària PwC 419.643 100,00 — —

S.A.U.C.E (AUMAR) València d’autopistes de peatge

Iberpistas, S.A.U.C.E. Pío Baroja, 6. Madrid Concessionària PwC 50.000 100,00 — —

d’autopistes de peatge

Castellana de Autopistas, Pío Baroja, 6. Madrid Concessionària PwC 46.800 — 100,00 iberpistas

S.A.U.C.E. (Castellana) d’autopistes de peatge

Iberavasa Pío Baroja, 6. Madrid Tinença d’accions PwC 24.207 — 100,00 iberpistas

de Inversiones, S.L.U.

Aparcaments

Saba Aparcamientos, S.A. Av. del Parc Logístic, Explotació PwC 18.243 99,26 — —

(SABA) 12-20. Barcelona d’aparcaments

Saba Estacionamientos Andrés Bello, 2777. Explotació PwC 11.500 — 99,26 saba

de Chile, S.A. Las Condes. Santiago d’aparcaments

(Xile)

Concesionaria Subterra Andrés Bello, 2777. Explotació PwC 1.248 — 99,26 Saba Chile

Las Condes. Santiago d’aparcaments

(Xile)

Concesionaria Andrés Bello, 2777. Explotació PwC 805 — 99,26 Saba Chile

Subterra Dos Las Condes. Santiago d’aparcaments

(Xile) 

* Aquest annex forma part integrant de la nota 2 de la memòria dels Comptes Anuals Consolidats 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Societats dependents i associades (milers d’euros)

Capital % Participació Stat. titular de

Societat Domicili Activitat Auditors social directa indirecta la partic. indirecta

CONSOLIDADES PEL PROCEDIMENT D’INTEGRACIÓ GLOBAL

Spel-Sociedade Guedes de Azevedo, Explotació PwC 6.000 — 99,26 saba

de Parques de 148-180. d’aparcaments 

Estacionamento, S.A. Porto (Portugal)

(Spel)

Liz Estacionamientos Guedes de Azevedo, Explotació PwC 500 — 50,62 Spel

148-180. Porto (Portugal) d’aparcaments

Parbla, S.A. Sabino Arana, 38. Explotació — 3 — 99,26 saba

Barcelona d’aparcaments

Societat Pirenaica Pau Casals, 7. Explotació — 301 — 89,33 saba

d’Aparcaments, S.A. Escaldes-Engordany d’aparcaments

(Spasa) (Principat d’Andorra)

Societat d’Aparcaments Plaça Vella, subsòl. Explotació PwC 7.313 — 87,39 saba

de Terrassa, S.A. (Satsa) Terrassa d’aparcaments

Saba Italia, S.p.A. Via delle Quattro Explotació PwC 28.600 — 59,56 saba

Fontane, 15. Roma (Itàlia) d’aparcaments

Saba Campo Via delle Quattro Explotació — 100 — 58,96 Saba Italia

San Giacomo Fontane, 15. Roma (Itàlia) d’aparcaments

Parcheggi Pisa Via delle Quattro Explotació — 50 — 41,69 Saba Italia

Fontane, 15. Roma (Itàlia) d’aparcaments

Rabat Parking, S.A. Rue de Larache, 8. Explotació Altres 1.879 — 50,62 saba

Rabat (Marroc) d’aparcaments auditors

Serveis a la logística

Abertis Logística, S.A. Av. Parc Logístic, 12-20. Promoció, logística PwC 55.832 100,00 —

Barcelona i assistència tècnica

Sevisur Logística, S.A. Moratín, 1. Sevilla Construcció i PwC 3.000 — 60,00 abertis 

explotació logística

parcs logístics

Telecomunicacions

Abertis Telecom, S.A. Av. Parc Logístic, 12-20. Serveis de — 300.000 100,00 — —

Barcelona telecomunicacions

Difusió Digital Motors, 392. L’Hospitalet Operacions Altres 131.488 — 100,00 abertis 

Societat de de Llobregat. Barcelona d’infraestructures de auditors telecom

Telecomunicacions, S.A. telecomunicacions

(TRADIA)

* Aquest annex forma part integrant de la nota 2 de la memòria dels Comptes Anuals Consolidats 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Societats dependents i associades (milers d’euros)

Capital % Participació Stat. titular de

Societat Domicili Activitat Auditors social directa indirecta la partic. indirecta

CONSOLIDADES PEL PROCEDIMENT D’INTEGRACIÓ GLOBAL

Retevisión I, S.A. Gran Via de les Corts Operador Altres 81.270 — 100,00 abertis

Catalanes, 130-136. d’infraestructures de auditors telecom

Barcelona telecomunicacions

Aeroports

Airport Concesion 159, New Bond Street. Tinença d’accions — 22.072 90,00 —

and Development London W1S 2UD d’empreses 

Limited (ACDL) (Regne Unit) aeroportuàries

Compañía de Desarrollo Carrera, 13, 93-40. Construcció i Altres 11.455 85,00

Aeropuerto Eldorado, S.A. Santafé de Bogotá manteniment auditors

(CODAD) (Colòmbia) d’aeroports

CONSOLIDADES PEL PROCEDIMENT D’INTEGRACIÓ PROPORCIONAL

Explotació d’autopistes

Autopistas Barrio de Anuntzibai, Concessionària Altres 234.000 50,00(2) Iberavasa

Vasco-Aragonesa, s/n, 48410. Orozco. d’autopistes de peatge auditors

C.E.S.A. (AVASA) Biscaia

Serveis a la logística

Parc Logístic de la Zona Av. Parc Logístic, 12-20. Promoció i Altres 23.742 50,00 abertis

Franca, S.A. (PLZF) Barcelona explotació de auditors logística

parcs logístics

Areamed 2000, S.A. Via Augusta, 21-23. Explotació Altres 70 50,00 abertis

Barcelona d’àrees de servei auditors logística

* Aquest annex forma part integrant de la nota 2 de la memòria dels Comptes Anuals Consolidats 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Societats dependents i associades (milers d’euros)

Capital % Participació Stat. titular de

Societat Domicili Activitat Auditors social directa indirecta la partic. indirecta

CONSOLIDADES PEL PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA

Serviabertis, S.L. Av. Parc Logístic, 12-20. Serveis de gestió PwC 3 100,00 — —

Barcelona administrativa

Explotació d’autopistes

Aurea Limited 180 Strand. Londres Tinença d’accions Altres 14.182 100,00 — —

(Regne Unit) de concessionàries auditors

Promoción de Autopistas Gertrudis Echenique, 30. Concessionària PwC 527 100,00 — —

Chile Limitada Las Condes- Santiago d’autopistes de peatge

(Iberpistas Chile) (Xile)

Gestión Integral de Montalbán, 5. Madrid Administració — 60 100,00 — —

Concesiones, S.A. i gestió

(GICSA) d’infraestructures

Autopistas de León, Villadangos del Páramo. Concessionària PwC 34.642 79,20 — —

S.A.C.E. (AULESA) Ctra. Santa María d’autopistes de peatge

del Páramo. Lleó

Autopistas de Puerto Montellano, sector embalse. Concessionària Altres 1.099 75,00 — —

Rico y Compañía, S.E. San José (Puerto Rico) d’infraestructures auditors

(APR)

Autopista Trados-45, Ctra. M-203 P.K. 0,280. Concessionària PwC 27.648 50,00 — —

S.A. (TRADOS-45) Madrid d’infraestructures

Concesionaria Vial Carrera novena, 126-91. Concessionària Altres 8.602 39,04 — —

de los Andes, S.A. Santafé de Bogotá d’infraestructures auditors

(COVIANDES) (Colòmbia)

Pt Operational Services 1, Lavender Road. Operació i Altres 0 33,30 — —

Limited (PTY) Bon Accord 009. manteniment auditors

Pretòria (Sud-àfrica)

Autopistas del Sol, S.A. Leandro N. Alem, 986, Concessionària PwC/ 43.585 31,59 — —

(AUSOL) piso 4. Buenos Aires d’autopistes de peatge Altres

(Argentina) auditors

Sociedad Concesionaria Av. Andrés Bello, 2777. Las Concessionària Altres 72.308 25,00 — —

del Elqui, S.A. (ELQUI) Condes-Santiago (Xile) d’autopistes de peatge auditors

Concesiones de Av. Europa, 18. Concessionària Altres 28.798 25,00 — —

Madrid, S.A. (CONCEMA) Alcobendas. Madrid d’infraestructures auditors

Infraestructuras Golfo de Salónica, 27. Administració Altres 8.228 22,50(3) — —

y Radiales, S.A. (IRASA) Madrid i gestió auditors

d’infraestructures

* Aquest annex forma part integrant de la nota 2 de la memòria dels Comptes Anuals Consolidats 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Societats dependents i associades (milers d’euros)

Capital % Participació Stat. titular de

Societat Domicili Activitat Auditors social directa indirecta la partic. indirecta

Brisa, Auto-estradas Quinta da Torre da Concessionària Altres 600.000(5) — 10,00 Autopistas-

de Portugal, S.A. (4) Aguilha, Edificio d’autopistes de peatge auditors Conces.

Brisa, 2785-589. Espanhola,

São Domingos de SGPS

Rana (Portugal)

Acesa Italia, S.R.L. Via delle Quattro Tinença d’accions PwC 166.341(6) — 100,00 acesa

Fontane, 15. Roma (Itàlia) de concessionàries

Schemaventotto, S.p.A. Calmaggiore, 23. Tinença d’accions Altres 445.536 — 13,33 Acesa

Treviso (Itàlia) de concessionàries auditors Italia

Autostrade, S.p.A. (7) Via A. Bergamini, 50. Concessionària Altres 571.712(5) — 6,95 Schemaventotto

Roma (Itàlia) d’autopistes de peatge auditors

Túnel del Cadí, S.A.C. Carretera de Vallvidrera Concessionària Altres 105.504 — 37,19 acesa

a St. Cugat, km 5,3. d’autopistes de peatge auditors

Barcelona

Autopista Terrassa- Autopista C-16, km 41. Concessionària PwC 69.411 — 23,72 acesa

Manresa, Autema, Barcelona d’autopistes de peatge

Concessionària 

de la Generalitat 

de Catalunya, S.A.

(AUTEMA)

Ciralsa, S.A.C.E. Av. Maisonnave, 41. Construcció, — 50.167 — 25,00 aumar

Alacant conservació i 

explotació 

d’autopistes de peatge

Iberacesa, S.L. Caleruega, 102-104. Tinença d’accions — 32.229 — 100,00 iberpistas

Madrid de concessionàries

Ingeniería y Sistemas de Pío Baroja, 6. Madrid Serveis tècnics — 61 — 100,00 Iberacesa

Gestión de Autopistas, d’enginyeria

S.A. (ISGASA)

Alazor Inversiones, S.A. Rozabella, 6. Las Rozas. Tinença d’accions Altres 199.000 23,34 Iberacesa

Madrid de concessionàries auditors

Accesos de Madrid, Rozabella, 6. Las Rozas. Concessionària Altres 199.000 — 23,34 Alazor

C.E.S.A. Madrid d’autopistes de peatge auditors Inversiones

Tacel Inversiones, S.A. Hórreo, 11. Santiago Tinença d’accions Altres 32.250 — 18,00 Iberacesa

de Compostela de concessionàries auditors

Autopista Central Hórreo, 11. Santiago Concessionària Altres 32.250 — 18,00 Tacel

Gallega, C.E.S.A. (ACEGA) de Compostela d’autopistes de peatge auditors Inversiones

* Aquest annex forma part integrant de la nota 2 de la memòria dels Comptes Anuals Consolidats 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Societats dependents i associades (milers d’euros)

Capital % Participació Stat. titular de

Societat Domicili Activitat Auditors social directa indirecta la partic. indirecta

Ibermadrid de Pío Baroja, 6. Madrid Estudi, promoció — 500 100,00 iberpistas

Infraestructuras, S.A. i construcció 

d’infraestructures 

obra civil

Proconex, S.A. Pío Baroja, 6. Madrid Explotació de — 100 100,00 iberpistas

les àrees de servei 

subarrendades

Road Management 130, High Street Old Concessionària Altres 35.931 25,00 Aurea

Group (RMG) Woking. Surrey d’autopistes de peatge auditors Limited

(Regne Unit)

Gestora de  Andrés Bello, 2777. Concessionària PwC 1.058 51,00 Promoción de

Autopistas, S.A. (GESA) Las Condes-Santiago d’autopistes de peatge Autopistas

(Xile) Chile Limitada

M-45 Conservación, S.A. Ctra. M-203 P.K. 0,280. Conservació — 553 — 37,50 Trados 45/

Madrid i manteniment Concema

d’autopistes 

Autopista del Henares, Golfo de Salónica, 27. Concessionària Altres 96.700 — 22,50 Infraestructuras

S.A.C.E. (HENARSA) Madrid d’autopistes de peatge auditors y Radiales

Erredosa Golfo de Salónica, 27. Administració Altres 61 — 22,50 Infraestructuras

Infraestructuras, S.A. Madrid i gestió auditors y Radiales

(ERREDOSA) d’infraestructures

Aparcaments

Las Mercedes Sociedad Las Mercedes, s/n. Explotació — 611 — 33,33 saba

Concesionaria, S.L. Las Arenas-Getxo. Biscaia d’aparcaments

Parcheggi Bicocca Via Gaetano Negri, 10. Explotació — 1.500 — 14,89 Saba Italia

Milà (Itàlia) d’aparcaments

Port Mobility Località Porto del Turco, 53. Explotació — 1.500 — 5,96 Saba Italia

Civitavecchia. Roma (Itàlia) d’aparcaments

Serveis a la logística

Araba Logística, S.A. Olaguibel, 2. Vitòria Construcció PwC 6.408 — 39,77 abertis

(ARASUR) i explotació de logística

parcs logístics

Centro Intermodal Av. Ports d’Europa, 100. Promoció Altres 15.467 — 32,00 abertis

de Logística, S.A. Barcelona i explotació de auditors logística

(CILSA) parcs logístics

* Aquest annex forma part integrant de la nota 2 de la memòria dels Comptes Anuals Consolidats 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Societats dependents i associades (milers d’euros)

Capital % Participació Stat. titular de

Societat Domicili Activitat Auditors social directa indirecta la partic. indirecta

Telecomunicacions

Adquisición de Motors, 392. L’Hospitalet Inactiva — 3 100,00 tradia

Emplazamientos, S.L. de Llobregat. Barcelona

(ADESAL)

Torre de Collserola, S.A. Ctra. de Vallvidrera Construcció Altres 12.020 — 41,75 retevisión

a Tibidabo, s/n. Barcelona i explotació auditors

d’infraestructures 

de telecomunicacions

Aeroports

TBI, plc (8) 159, New Bond Street. Explotació PwC 81.388 — 26,28 ACDL

London W1S 2UD d’aeroports

(Regne Unit)

Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro al tipus de canvi de tancament.

(1) Les accions de GCO cotitzen a la Borsa d’Argentina. El canvi mitjà ponderat de l’últim trimestre del 2004 va ser
de 1,36 pesos argentins. Al tancament de l’exercici, la cotització era d’1,66 pesos argentins. Es posseeix el 57,6% dels
drets de vot.

(2) Les accions d’Avasa es troben pignorades en virtut de la pòlissa de fiança d’accions intervinguda el 2/8/2001 com a garantia
d’un crèdit.

(3) Participació directa d’abertis: 15%. Indirecta a través d’iberpistas via Avasa: 7,5%.
(4) Les accions Brisa, Auto-estradas de Portugal, S.A. cotitzen a la Borsa de Lisboa. El canvi mitjà ponderat de l’últim trimestre

del 2004 va ser de 6,47 euros. Al tancament de l’exercici, la cotització era de 6,75 euros.
(5) Informació a 30 de juny del 2004.
(6) Informació a 31 de desembre del 2003.
(7) Les accions d’Autostrade, S.p.A. cotitzen a la Borsa de Milà. El canvi mitjà ponderat de l’últim trimestre del 2004 va ser

de 17,907 euros. Al tancament de l’exercici, la cotització era de 19,70 euros.
(8) Grup que cotitza a la Borsa de Londres fins a l’adquisició per part d’ACDL. Aquest grup està format per diferents societats

de diversos països i opera (en règim de concessió o propietat) en vuit aeroports internacionals (Europa, Estats Units i
Hispanoamèrica) i gestiona totalment o parcial, per compte de governs o autoritats locals, sis aeroports més.

* Aquest annex forma part integrant de la nota 2 de la memòria dels Comptes Anuals Consolidats 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.



ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Informe de Gestió Consolidat de l’exercici 2004

L’exercici 2004 constitueix un altre graó en el procés d’expansió i consolidació del Grup abertis com un dels
principals gestors d’infraestructures al servei de la mobilitat i les comunicacions que opera en els sectors
d’autopistes, aparcaments, infraestructures per a la logística, infraestructures per a les telecomunicacions i
aeroports.

Com a capçalera d’un important grup empresarial, l’objectiu d’abertis és seguir oferint als seus accionistes
un equilibrat conjunt d’inversions en els sectors esmentats que asseguri una combinació adequada de
seguretat, creixement i rendibilitat. En aquest sentit, de l’exercici 2004 s’ha de destacar:

• En el sector d’autopistes, l’adjudicació de la Circumval·lació d’Alacant a un consorci participat en un
25% per abertis, l’inici de l’explotació de les Radials 3 i 5 de Madrid (participades en un 23%
per abertis), la compra d’un 0,5% de participació en Schemaventotto (societat que agrupa el nucli
d’accionistes de referència d’Autostrade) i les plusvàlues obtingudes per la venda, per part de
Schemaventotto, d’un 10% d’Autostrade, i per la venda, per part d’Autostrade, d’un 5% d’abertis.
Amb l’objectiu de racionalitzar l’estructura societària del Grup, s’ha produït la fusió d’abertis amb
iberpistas (participada en un 100%).

• En el sector d’aparcaments, saba ha arribat durant l’exercici a un important acord per a un nou
model tarifari amb l’Ajuntament de Barcelona, també ha fet un pla d’inversions de millora dels
aparcaments i una ampliació de les concessions, ha iniciat la seva expansió a Xile amb la compra
de 6 aparcaments, i ha procedit a la construcció de nous aparcaments a Itàlia, un dels dos eixos
principals, juntament amb Portugal, de la seva expansió internacional fins a l’entrada a
Hispanoamèrica.

• En el sector d’infraestructures per a la logística se segueixen desenvolupant amb normalitat els projectes
logístics d’Àlaba, Sevilla i ZAL Prat en els quals participa abertis, i es manté la plena ocupació del
Parc Logístic de la Zona Franca i de la ZAL Barcelona.

• En el sector de les infraestructures de telecomunicacions, cal esmentar la incorporació durant tot
l’exercici 2004 de les magnituds de Retevisión Audiovisual, la compra de la qual es va materialitzar
al tancament de l’exercici 2003, així com l’augment de la participació a Torre de Collserola fins a
convertir-se en el soci de referència, amb un 41,75% de participació.

• Per últim, en el sector d’aeroports s’ha produït la incorporació, al final de l’exercici, de la societat ACDL,
que ha presentat una OPA sobre l’operador d’aeroports britànic TBI que s’ha resolt, finalment, durant
l’exercici 2005, i s’ha assegurat el control del 100% de la societat. Al tancament de l’exercici 2004,
la inversió era de 204 milions d’euros per la compra en ferm del 29% de TBI, que s’ha consolidat
per posada en equivalència.
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Totes aquestes actuacions, unides a la bona marxa de la resta de negocis i activitats, han tingut un reflex
positiu en les magnituds i resultats de l’exercici.

El compte de resultats consolidat de l’exercici 2004 d’abertis no és comparable amb el de l’exercici
anterior, com a conseqüència de la ja esmentada consolidació de retevisión durant el seu primer exercici
complet dins el Grup. El resultat de l’exercici ha assolit els 467 milions d’euros, que representen un
increment del 32% sobre l’exercici anterior (un 11,8% si no considerem l’efecte de les plusvàlues
extraordinàries de 70 milions d’euros obtingudes per les participades italianes).

Els ingressos d’explotació han arribat als 1.534 milions d’euros (un 20% més respecte a l’exercici 2003).
El sector d’autopistes ha comportat el 74% del total dels ingressos, el d’aparcaments el 6%, les
infraestructures de telecomunicacions, el 17% i les infraestructures per a la logística i els aeroports, el
3% restant.

L’evolució de l’activitat ha estat positiva en les principals concessionàries del Grup, com ho indica l’evolució
de la Intensitat Mitjana Diària de trànsit (IMD), que en el conjunt de les autopistes d’abertis a Espanya ha
crescut un 3,4%, fins als 28.283 vehicles.

El balanç reflecteix clarament l’efecte de les noves inversions i el creixement que registren les societats
que formen abertis. Els actius totals han passat de 9.685 milions d’euros el 31 de desembre del 2003
a 9.940 milions d’euros al tancament de l’exercici 2004, mentre que els fons propis consolidats han assolit
els 3.318 milions d’euros, un 7% superiors als de l’exercici anterior.

El deute a 31 de desembre del 2004 (3.521 milions d’euros) representa el 106% dels fons propis i el 35%
del passiu, percentatges inferiors als dels altres grans operadors europeus d’infraestructures de
comunicacions. Durant l’exercici 2004 s’ha procedit a l’optimització de l’estructura financera del Grup,
centralitzant l’endeutament a abertis, que s’encarrega de cobrir les necessitats de fons de les societats
controlades. Igualment, s’ha produït un important traspàs de deute de curt a llarg termini al qual han
contribuït, en gran manera, les emissions de deute realitzades el novembre del 2004, en què abertis va
tancar una emissió privada de bons a llarg termini en el mercat USA per valor de 600 milions de dòlars
(la major col·locació en el mercat U.S. Private Placement realitzada per una empresa espanyola durant
l’exercici) i el febrer del 2004, quan abertis va realitzar, també en el mercat internacional i sota
documentació i llei espanyoles, una emissió d’obligacions simples a inversors institucionals per valor de
450 milions d’euros.

L’equilibri financer d’abertis ha de permetre afrontar amb garanties les noves inversions de millora de les
infraestructures que actualment gestiona i continuar amb la política selectiva d’inversions desenvolupada en
els últims anys, sense necessitat d’aportacions addicionals de capital.

Com en exercicis anteriors, abertis ha continuat amb la política de retribució a l’accionista que combina
la distribució de dividends amb ampliacions de capital alliberades d’una per cada 20 accions existents.

El Consell d’Administració d’abertis ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d’Accionistes un
dividend complementari per a l’exercici 2004 de 0,25 euros bruts per acció, que implica un increment del
12,1% sobre el dividend complementari de l’exercici anterior, cosa que demostra la confiança en la
consolidació de la rendibilitat de les inversions realitzades els últims exercicis i la seva aportació creixent
al resultat.

Informe anual 2004
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El dividend total amb càrrec a resultats de l’exercici 2004 serà, doncs, de 264 milions d’euros, considerant
el dividend a compte ja distribuït, i comporta un increment de l’11,3% sobre el distribuït amb càrrec als
resultats de l’exercici anterior.

Per a l’exercici 2005, s’espera que continuï l’aportació positiva de totes les unitats de negoci, accentuada
per la progressiva aportació de tots els nous projectes i de les últimes incorporacions al Grup, així com
poder continuar amb la política de retribució a l’accionista.

Per tractar-se d’un Grup cotitzat, abertis haurà d’aplicar les normes internacionals de comptabilitat a partir
de l’exercici 2005, per la qual cosa actualment està analitzant els impactes que la nova normativa
internacional de comptabilitat (NIC) tindrà en els estats financers consolidats d’abertis, que podrien veure’s
afectats per la interpretació específica de les NIC per al sector de concessions, que està sent objecte
d’anàlisi i estudi per part dels organismes reguladors internacionals en el moment de formular aquests
Comptes Anuals.

La Societat no ha realitzat, de forma directa o indirecta, operacions amb accions pròpies, a excepció de
l’adquisició de 111.601 accions en el marc de la fusió amb iberpistas. Com a conseqüència del reduït
nombre d’accions necessàries per al bescanvi (0,16% del capital social d’iberpistas), l’emissió de nous títols
d’abertis per bescanviar amb els accionistes d’iberpistas es va substituir, prèvia aprovació per part de la
Junta General d’Accionistes, per l’adquisició d’accions pròpies i la posterior entrega als accionistes
minoritaris.
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Informe d'auditoria consolidat
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Balanços de situació a 31 de desembre
(en milers d'euros)

ACTIU 2004 2003

Immobilitzat 5.583.787 4.777.874

Despeses d’establiment — 26

Immobilitzacions immaterials 349.121 5.828

Aplicacions informàtiques 296 218
Fons de comerç 370.438 7.823
Estudis i projectes 947 770
Altre immobilitzat immaterial 3 3
Amortitzacions (22.563) (2.986)

Immobilitzacions materials 14.033 15.299

Terrenys i béns naturals 3.015 3.038
Edificis i altres construccions 7.511 8.311
Maquinària i elements de transport 349 492
Instal·lacions, utillatge i mobiliari 3.405 4.167
Altre immobilitzat 3.197 3.197
Amortitzacions (3.444) (3.906)

Immobilitzacions financeres 5.220.633 4.756.721

Participacions en empreses del Grup i associades 4.080.016 4.264.271
Crèdits a llarg termini a empreses del Grup 1.376.804 700.802
Cartera de valors a llarg termini 7.513 7.513
Dipòsits i fiances constituïdes a llarg termini 62 65
Altres crèdits 6.613 6.616
Provisions (250.375) (222.546)

Despeses per distribuir en diversos exercicis 7.286 9.173

Actiu circulant 414.529 587.854

Deutors 11.448 9.219

Bestreta a creditors 23 12
Deutors empreses Grup 2.192 4.703
Deutors diversos 10.342 5.528
Personal 10 4
Administracions Públiques 1.632 1.662
Provisions (2.751) (2.690)

Inversions financeres temporals 399.226 575.346

Crèdits a curt termini a empreses del Grup 372.127 575.346
Cartera de valors a curt termini 1.325 —
Altres crèdits 25.774 —

Tresoreria 3.855 3.289

Caixa 39 41

Bancs i institucions de crèdit 3.816 3.248

Total actiu 6.005.602 5.374.901
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Balanços de situació a 31 de desembre
(en milers d'euros)

PASSIU 2004 2003

Fons propis 3.186.622 3.068.960

Capital social 1.654.444 1.575.661

Prima d’emissió 579.690 579.690

Reserves 717.701 704.867

Reserva revaloració RDL 7/1996 400.712 479.495
Reserva legal RD 1564/1989 191.570 158.668
Reserves voluntàries 125.419 66.704

Pèrdues i guanys 361.076 329.017

Dividend a compte entregat en l’exercici (126.289) (120.275)

Provisions per a riscos i despeses 41.397 40.529

Altres provisions 41.397 40.529

Creditors a llarg termini 2.157.993 1.369.159

Emissions d’obligacions 870.000 590.000

Deutes amb entitats de crèdit 801.000 763.765

Desemborsaments pendents sobre accions d’empreses del Grup 2.227 3.353

Deutes amb empreses del Grup i associades 482.255 9.530

Altres creditors 2.511 2.511

Creditors a curt termini 619.590 896.253

Emissions d’obligacions 193.685 4.768

Obligacions simples 170.000 —
Interessos d’obligacions 23.685 4.768

Deutes amb entitats de crèdit 323.933 818.117

Préstecs 318.600 812.340
Interessos de préstecs 5.333 5.777

Deutes amb empreses del Grup 42.205 17.242

Creditors comercials 4.203 3.065

Creditors per operacions de trànsit 4.203 3.065

Altres deutes no comercials 55.564 53.061

Administracions Públiques 53.790 51.409
Remuneracions pendents de pagament 1.253 800
Altres deutes 509 847
Fiances i dipòsits rebuts 12 5

Total passiu 6.005.602 5.374.901
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Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre
(en milers d'euros)

DESPESES 2004 2003

Despeses de personal 12.157 13.638

Sous, salaris i assimilats 11.055 12.414
Càrregues socials 870 929
Fons de jubilació i altres contingències de personal 232 295

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 20.274 2.826

Variació de les provisions de trànsit 146 454

Altres despeses d’explotació 16.898 15.634

Serveis exteriors 16.814 14.997
Tributs 84 637

Total despeses d’explotació 49.475 32.552

Despeses financeres i assimilats i variació  
en provisió d’inversions financeres 92.529 71.781

Total despeses financeres 92.529 71.781

Resultats financers positius 416.872 332.128

Beneficis de les activitats ordinàries 382.645 317.965

Pèrdues provinents de l’immobilitzat i despeses extraordinàries 25.996 5

Variació de les provisions d’immobilitzat 31.765 26.989

Beneficis abans d’impostos 340.419 309.715

Impost sobre societats (20.657) (19.302)

Resultat de l’exercici-benefici 361.076 329.017
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INGRESSOS 2004 2003

Import net de la xifra de negocis 14.704 15.748

Prestació de serveis 14.704 15.748

Altres ingressos d’explotació 544 2.641

Altres ingressos d’explotació 544 2.641

Treballs efectuats per a l’immobilitzat — —

Total ingressos d’explotació 15.248 18.389

Pèrdues d’explotació 34.227 14.163

Ingressos de participacions en capital 
en empreses del Grup i associades 464.702 368.837

Altres interessos i ingressos assimilats 44.699 35.072

Total ingressos financers 509.401 403.909

Beneficis provinents de l’immobilitzat i ingressos extraordinaris 15.535 18.744

Resultats extraordinaris negatius 42.226 8.250



ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2004

Nota 1. Activitat

a) Activitat

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (d’ara endavant, abertis o la Societat) es va constituir a Barcelona
el 24 de febrer del 1967.

Amb data 29 de juny del 2002, la Junta General d’Accionistes de la Societat va acordar efectuar una
aportació no dinerària de la branca d’activitat concessional, així com diverses participacions en altres
societats concessionàries d’autopistes, a Autopistas II (actualment, Autopistas Concesionaria Española, S.A.).

Amb data 8 d’abril del 2003, les Juntes Generals Extraordinàries d’Accionistes d’ACESA Infraestructuras, S.A.
i d’AUREA, Concesiones de Infraestructuras, S.A. (AUREA) van aprovar el projecte de fusió per absorció
d’ambdues societats, en la qual la primera té la condició de societat absorbent i la segona, d’absorbida, amb
efectes comptables des de l’1 de gener del 2003, data a partir de la qual les operacions d’AUREA
s’entendran realitzades per compte de la Societat.

Amb data 30 de maig del 2003 (data d’inscripció de l’escriptura de la fusió amb AUREA) va canviar la seva
anterior denominació social d’ACESA INFRAESTRUCTURAS, S.A. per l’actual. El seu domicili social és a
Barcelona, avinguda del Parc Logístic, núm. 12-20.

abertis és, actualment, la capçalera d’un grup dedicat a la gestió d’infraestructures al servei de la mobilitat
i les comunicacions que opera en cinc sectors d’activitat: concessionàries d’autopistes, aparcaments,
logística i serveis, telecomunicacions i aeroports.

El seu objecte social consisteix en la construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de
concessió; la gestió de concessions de carreteres a Espanya i a l’estranger; la construcció d’obres
d’infraestructures viàries; les activitats complementàries de la construcció, conservació i explotació
d’autopistes, com estacions de servei, centres integrats de logística i/o transport i/o aparcament, així com
qualssevol de les activitats relacionades amb infraestructures de transports i de comunicació i/o
telecomunicacions al servei de la mobilitat i el transport de persones, mercaderies i informació, amb
l’autorització que, si escau, fos procedent.

La Societat pot desenvolupar el seu objecte social, especialment l’activitat concessional, de forma directa
o indirecta, a través de la seva participació en altres empreses, tot restant sotmesa, a aquest respecte, a allò
que en cada moment disposi la legislació vigent.

b) Fusió

Amb data 27 d’abril del 2004 i 26 d’abril del 2004, les Juntes Generals d’Accionistes d’Abertis
Infraestructuras, S.A. i d’Ibérica de Autopistas, S.A. van aprovar, respectivament, el projecte de fusió per
absorció d’ambdues societats, en la qual la primera té la condició de societat absorbent i la segona,
d’absorbida, amb efectes comptables des de l’1 de gener del 2004, data a partir de la qual les operacions
d’Ibérica de Autopistas, S.A. s’entendran realitzades per compte de la Societat.
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Atès que la participació d’abertis en el capital d’Ibérica de Autopistas, S.A. era del 99,84%, no s’ha
considerat necessària una ampliació de capital específica per atendre el bescanvi d’accions d’Ibérica de
Autopistas, S.A. per accions d’abertis. Per a l’adquisició del 0,16% restant, abertis ha procedit a l’adquisició
d’accions pròpies necessàries per entregar-les als accionistes d’Ibérica de Autopistas, S.A. segons l’equació
de bescanvi establerta d’1 acció d’Ibérica de Autopistas, S.A. per 1 d’abertis.

El balanç de situació auditat d’Ibérica de Autopistas, S.A. a 31 de desembre del 2003 que ha estat incorporat
a la Societat, és el següent:

Milers d’euros

Actiu

Immobilitzat net 507.747

Immobilitzacions immaterials 53

Immobilitzacions materials 1.885

Immobilitzacions financeres 505.809

Despeses per distribuir 1.272

Actiu circulant 22.305

531.324

Milers d’euros

Passiu

Fons propis 248.970

Creditors a llarg termini 234.118

Creditors a curt termini 48.236

531.324

Als quadres i moviments d’aquesta memòria, la columna “Incorporació per fusió” reflecteix els saldos
incorporats amb efectes de l’1 de gener del 2004.
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Nota 2. Bases de presentació dels Comptes Anuals

a) Principis comptables

Els Comptes Anuals s’obtenen dels registres comptables de la Societat i s’han formulat segons els principis
de comptabilitat generalment acceptats a Espanya i recollits a la legislació vigent.

Les xifres que figuren tant en aquesta memòria com en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys estan
expressades en milers d’euros.

Els Comptes Anuals Consolidats del Grup abertis de l’exercici 2004 es presenten separats dels individuals.
Les principals magnituds que es desprenen d’aquests Comptes Anuals Consolidats que han estat objecte
d’auditoria són les següents:

Actiu total 9.940.022

Fons propis 3.317.694

Ingressos d’explotació consolidats 1.534.009

Resultat de l’exercici atribuït a la societat dominant–benefici 467.291

b) Comparació de la informació

Els Comptes Anuals de l’exercici 2004 no són comparables amb els de l’exercici 2003 pel fet que l’exercici
2004 recull la major activitat derivada de la fusió indicada a la nota 1.b.

Nota 3. Proposta de distribució de resultats

Se sotmet a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes la següent distribució de resultats:

Bases de repartiment Import

Pèrdues i guanys 361.076

Distribució

Dividends 264.159

Reserva legal 36.108

Reserves voluntàries 60.809

361.076
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Durant l’exercici 2004 s’ha portat a terme la distribució d’un dividend a compte per un import de
126.289 milers d’euros. Aquest dividend a compte ha comportat 0,229 euros bruts per acció per a totes
les que componen el capital social.

Es transcriu a continuació el quadre demostratiu de l’existència d’un benefici suficient en el període que
permetia la distribució del dividend a compte (que es va efectuar l’octubre del 2004) i l’estat comptable
justificatiu de l’existència de liquiditat suficient per poder portar a terme la distribució del dividend a
compte referit.

Import

Benefici net període d’ 1 de gener a 31 de juliol de 2004 140.718

A deduir:
Reserva legal (14.072)

Quantitat màxima de possible distribució 126.646

Quantitat proposada i distribuïda 126.289

Import

Liquiditat disponible abans del pagament 829.618

Import brut del dividend a compte (126.289)

Liquiditat disponible després del pagament 703.329

Nota 4. Normes de valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels Comptes Anuals són els que es
descriuen a continuació:

a) Despeses d’establiment

Les despeses de constitució i les d’ampliació de capital es comptabilitzen pels costos executats, i es
presenten netes de la seva corresponent amortització acumulada, que es calcula linealment en un període
de cinc anys.
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b) Immobilitzacions immaterials

Els elements inclosos en aquest capítol es valoren al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció
i s’amortitzen de la manera següent:

• Fons de comerç. S’amortitza linealment en el període en què s’estima que aquests fons contribuiran
a l’obtenció de beneficis, amb un màxim de 20 anys.

• Les aplicacions informàtiques s’amortitzen entre el 25% i el 33% anual.

c) Immobilitzacions materials

Els béns compresos a l’immobilitzat material es valoren al preu d’adquisició, actualitzat d’acord amb
diverses disposicions legals.

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material són incorporats a l’actiu
com a major valor del bé exclusivament quan comporten un augment de la seva capacitat, productivitat
o prolongació de la seva vida útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor net comptable
dels elements que han estat donats de baixa de l’inventari per haver estat substituïts.

Els costos de conservació i manteniment es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en
què es produeixen.

L’amortització de l’immobilitzat material es calcula, sistemàticament, pel mètode lineal en funció
de la vida útil dels béns respectius, atesa la depreciació efectivament soferta pel seu funcionament,
ús i gaudi.

Els coeficients d’amortització utilitzats en el càlcul de la depreciació experimentada pels elements que
componen l’immobilitzat material són els següents:

Coeficient

Edificis i altres construccions 2–8%

Maquinària i elements de transport 6–30%

Utillatge 7–37,5%

Altres instal·lacions 7–20%

Mobiliari 10–20%

Equips per al procés d’informació 20–37,5%

Altre immobilitzat material 3–30%



d) Immobilitzacions i inversions financeres

Les participacions en empreses del Grup i associades, així com les inversions en valors a llarg termini,
figuren al balanç al seu preu d’adquisició o al de mercat si fos menor.

Per a participacions en el capital de societats del Grup o associades, o altres valors negociables no
admesos a cotització oficial, el preu de mercat es determina pel seu valor teòric comptable, corregit
en l’import de les plusvàlues tàcites existent al moment de l’adquisició i que subsisteixen a la data
del balanç.

La diferència entre el cost d’adquisició i el valor net patrimonial de les empreses participades en el moment
d’adquisició s’associa a un fons de comerç implícit que s’amortitza en un període màxim de vint anys o,
en el cas de les concessionàries d’autopistes de peatge o altres concessions, en el període restant de la
durada de la concessió, ja que aquest període és el que millor s’adapta a la generació dels recursos
necessaris per a la seva recuperació, en la mesura que no es recupera a través dels increments del valor
teòric comptable de les societats participades.

La Societat realitza operacions de cobertura de riscos de canvi associades a inversions financeres i ho fa
utilitzant determinats instruments financers (vegeu la nota 4.e).

e) Despeses per distribuir en diversos exercicis 

Les despeses per formalització de deutes s’amortitzen linealment en el seu període de vigència.

Addicionalment, s’inclou en aquest epígraf l’import corresponent a les despeses derivades de les
operacions de cobertura, contractades en l’exercici 2000, amb relació a l’operació d’adquisició del 48,6%
de Grupo Concesionario del Oeste, S.A. (GCO) per un import assegurat de 120,6 milions de dòlars
(contractes de cobertura de tipus de canvi de peso argentí/dòlar USA i dòlar USA/euro). Aquestes despeses
es periodifiquen mensualment en el decurs dels 60 mesos que abraça la cobertura.

Les diferències de canvi que sorgeixin de la conversió en euros de les esmentades operacions es registraran
en la cancel·lació o liquidació final de les operacions de cobertura.

Amb motiu del traspàs de la inversió a GCO a la societat participada acesa, abertis s’ha compromès
al traspàs de les cobertures descrites en el moment de la cancel·lació o liquidació final d’aquestes
(octubre del 2005).

f) Altres provisions

D’acord amb el principi de prudència, la Societat registra les provisions que considera necessàries pel que
fa als riscos inherents a la seva activitat i que podrien arribar a afectar-la (vegeu la nota 11).

g) Compromisos per pensions i altres contingències de personal 

Atesos els acords laborals corresponents, la Societat manté compromisos d’aportació a un pla de pensions
del sistema d’ocupació (pla d’aportació definida) i amb relació a alguns empleats, el compromís de
satisfer, concorrent determinats requisits, un premi o indemnització per jubilació de l’empleat a l’empresa.
La cobertura d’aquest compromís s’instrumenta a través d’una pòlissa d’assegurança.
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h) Deutors i creditors comercials i no comercials 

Els dèbits i crèdits originats per les operacions, siguin o no conseqüència del tràfic normal del negoci,
es registren pel seu valor nominal, i s’hi practiquen les correccions valoratives necessàries amb l’objectiu
de fer una provisió per al risc d’insolvències. Es classifiquen a curt o llarg termini segons si el seu venciment
és inferior o superior a un any al tancament de l’exercici.

i) Impost sobre Societats

El compte de pèrdues i guanys de l’exercici recull la despesa per l’Impost sobre Societats, en el càlcul de
la qual considera la quota de l’impost meritada en l’exercici, les diferències entre la base imposable
de l’impost i el resultat comptable, així com les bonificacions i deduccions de la quota a què té dret la
Societat. Aquest càlcul queda explicat a la nota 14 d’aquesta memòria.

La Societat tributa en règim de consolidació fiscal juntament amb altres empreses del Grup, d’acord
amb la legislació vigent.

j) Transaccions en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda diferent de l’euro es comptabilitzen al tipus de canvi de la data de l’operació.
Al tancament de l’exercici, la Societat procedeix a actualitzar els crèdits i dèbits en moneda diferent
de l’euro al tipus de canvi oficial vigent a aquella data. Les diferències de canvi generades al
tancament de l’exercici per operacions corrents s’imputen a resultats en cas de pèrdues, i se’n difereix
l’efecte fins al venciment en cas de beneficis. Vegeu operacions de cobertura de riscos de tipus de canvi
a la nota 4.e.

k) Comptabilització d’ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses es comptabilitzen d’acord amb el principi de meritació, és a dir, quan es produeix
el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeix el
corrent monetari o financer que se’n deriva.

l) Actuacions amb incidència en el medi ambient 

Anualment es registren com a despesa o com a inversió, depenent de la seva naturalesa, els
desemborsaments efectuats per complir amb les exigències legals en matèria de medi ambient. Els imports
registrats com a inversió s’amortitzen en funció de la seva vida útil.

No s’ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental, atès que no existeixen
contingències relacionades amb la protecció del medi ambient.

m) Unió temporal d’empreses 

Per a la incorporació de les operacions realitzades per part de les Unions Temporals d’Empreses,
tant en el balanç com en el compte de pèrdues i guanys, s’ha seguit el mètode d’integració proporcional,
d’acord amb el Pla General de Comptabilitat.
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Nota 5. Immobilitzacions immaterials 

El moviment de les partides que componen l’immobilitzat immaterial durant l’exercici 2004 ha estat
el següent:

Saldo a Incorporació Augments Disminucions Saldo a

31.12.03 per fusió 31.12.04

Aplicacions informàtiques 218 78 78 (78) 296

Fons de comerç 7.823 362.615 — — 370.438

Estudis i projectes 770 — 177 — 947

Altre immobilitzat immaterial 3 — — — 3

Total cost 8.814 362.693 255 (78) 371.684

El fons de comerç es genera per la diferència existent entre el valor de la inversió que la Societat tenia
a Ibérica de Autopistas, S.A. i el valor dels fons propis consolidats d’aquesta societat a la data efectiva de
la fusió, 1 de gener del 2004.

Al seu torn, les variacions de l’amortització acumulada durant l’esmentat exercici han estat:

Saldo a Incorporació Augments Disminucions Saldo a

31.12.03 per fusió 31.12.04

Aplicacions informàtiques 21 25 72 (25) 93

Fons de comerç 2.963 — 18.557 — 21.520

Estudis i projectes — — 947 — 947

Altre immobilitzat immaterial 2 — 1 — 3

Total amortització 2.986 25 19.577 (25) 22.563
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Nota 6. Immobilitzacions materials

El moviment de les partides que componen l’immobilitzat material durant l’exercici 2004 ha estat
el següent:

Saldo a Incorporació Augments Disminucions Saldo a

31.12.03 per fusió 31.12.04

Terrenys i béns naturals 3.038 471 — (494) 3.015

Edificis i altres construccions 8.311 2.066 15 (2.881) 7.511

Maquinària i elements de transport 492 69 — (212) 349

Utillatge 11 — — (10) 1

Altres instal·lacions 3.295 — 5 (679) 2.621

Mobiliari 861 286 1 (365) 783

Equips per al procés d’informació 247 95 — (95) 247

Altre immobilitzat 2.950 — — — 2.950

Total 19.205 2.987 21 (4.736) 17.477

Al seu torn, les variacions de l’amortització acumulada durant l’esmentat exercici són:

Saldo a Incorporació Augments Disminucions Saldo a

31.12.03 per fusió 31.12.04

Edificis i altres construccions 1.056 810 126 (952) 1.040

Maquinària i elements de transport 274 38 59 (149) 222

Utillatge 10 — 1 (10) 1

Altres instal·lacions 1.914 — 184 (623) 1.475

Mobiliari 508 199 55 (249) 513

Equips per al procés d’informació 144 55 49 (55) 193

Total 3.906 1.102 474 (2.038) 3.444

Les baixes més significatives de l’exercici corresponen bàsicament a la venda a valor net comptable a
la filial Autopistas, A-6 (actualment anomenada Iberpistas, S.A.C.E.) de l’immobilitzat aportat amb motiu
de la fusió indicada a la nota 1.b.
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Existeixen els següents elements que es troben totalment amortitzats:

Import

Edificis i altres construccions 2

Maquinària i elements de transport 28

Mobiliari 585

Equips per al procés d’informació 307

Altre immobilitzat material 55

Total valor comptable brut 977

És política de la Societat contractar les pòlisses d’assegurances que s’estimin necessàries per donar
cobertura als possibles riscos que podrien afectar les instal·lacions de l’immobilitzat material.

Nota 7. Immobilitzacions financeres 

Els moviments registrats en les diferents partides que componen l’immobilitzat financer són:

Saldo a Incorporació Augments Disminucions Traspassos Saldo a

31.12.03 per fusió 31.12.04

Participacions en empreses 
del Grup i associades 4.264.271 (122.892) 217.991 (279.354) — 4.080.016

Crèdits a llarg termini 
a empreses del Grup 700.802 605 1.030.904 (187.579) (167.928) 1.376.804

Cartera de valors 
a llarg termini 7.513 3.505 — (3.505) — 7.513

Dipòsits i fiances 
constituïts a llarg termini 65 1 — (4) — 62

Altres crèdits 6.616 — — (3) — 6.613

Menys: provisions (222.546) (7.731) (34.216) 14.118 — (250.375)

Total 4.756.721 (126.512) 1.214.679 (456.327) (167.928) 5.220.633



a) Participacions en empreses del Grup i associades 

El detall de les participacions directes i indirectes en societats del Grup i associades, juntament amb el
desglossament dels seus fons propis a 31 de desembre del 2004 o de l’última informació pública disponible,
es mostra a l’annex.

Els principals moviments registrats han estat:

• Incorporació, amb motiu de la fusió amb Ibérica de Autopistas, S.A., de la participació directa en les
societats Iberpistas, S.A.C.E. (antiga A-6), Castellana de Autopistas, S.A.U.C.E., (castellana) Iberavasa
de Inversiones S.L.U. (Iberavasa), Iberacesa S.L.U., Ibermadrid de Infraestructuras, S.A., Promoción,
Conservación y Explotación de Servicios de Autopistas S.A.U. (Proconex), Promoción de Autopistas
de Chile Limitada (Iberpistas Chile) i Sociedad Concesionaria del Elqui, S.A. (Elqui).

• Constitució d’Airport Concessions Development Limited (ACDL), participada en un 90% per abertis,
per un import de 204.224 milers d’euros per fer front a l’adquisició de TBI, plc.

Amb data 24 de novembre del 2004, ACDL ha llançat una Oferta Pública d’Adquisició d’Accions
per aconseguir la totalitat de les accions de TBI, plc. A 31 de desembre del 2004, ACDL havia adquirit
el 29% de TBI i el gener del 2005 s’ha completat l’OPA fins a assegurar-se el 100% del capital.

• Ampliació de capital d’abertis logística i d’Irasa per un import de 9.998 i 1.718 milers d’euros,
respectivament.

• Constitució d’Abertis Infraestructuras Finance per import de 2.000 milers d’euros.

• Venda a Iberpistas, S.A.C.E. (antiga A-6) de les participacions a castellana, Iberavasa, Iberacesa,
Ibermadrid i Proconex pel seu valor net comptable a 31 de desembre del 2003 (278.228 milers d’euros),
el pagament efectiu de la qual es va fer mitjançant la subrogació de préstecs a llarg termini amb entitats
de crèdit i altres deutes.

• Disminució del valor de la inversió a Trados 45 com a conseqüència d’una reducció de capital per import
de 1.126 milers d’euros (la participació es manté en un 50%)

Les provisions corresponen, bàsicament, a la societat argentina Ausol i a la colombiana Codad,
147.548 i 45.751 milers d’euros, respectivament (provisionat el 100% del valor de la participació d’ambdues
societats), i a abertis telecom, 44.207 milers d’euros.

Durant l’exercici 2004 han revertit les provisions relatives a societats participades existents en el balanç
de situació d’Ibérica de Autopistas, S.A. a 31 de desembre del 2003, incorporades a la Societat amb motiu
de la fusió per absorció d’ambdues entitats, així com part de la provisió dotada per abertis telecom.
La dotació realitzada en l’exercici correspon bàsicament a Codad.

abertis no té més compromisos pel que fa a les societats participades que la pròpia inversió financera
realitzada, a excepció d’allò indicat a la nota 18.b i a l’annex.

128 5. Informació legal economicofinancera - 5.2. Comptes Anuals Individuals



Informe anual 2004

1295. Informació legal economicofinancera - 5.2. Comptes Anuals Individuals

b) Crèdits a llarg termini a empreses del Grup 

Els crèdits a llarg termini amb empreses del Grup tenen els següents venciments:

2006 2007 2008 2009 Resta vnct. Total

Crèdits empreses Grup 115.000 564.658 65.000 315.000 317.146 1.376.804

Tots aquests crèdits meriten interessos en condicions de mercat (vegeu la nota 13).

Nota 8. Despeses per distribuir en diversos exercicis

El moviment de les partides que componen les despeses per distribuir en diversos exercicis ha estat el següent:

Saldo a Incorporació Augments Disminucions Saldo a

31.12.03 per fusió 31.12.04

Despeses formalització de deutes — 1.272 3.355 (1.272) 3.355

Altres despeses diferides 9.173 — — (5.242) 3.931

Total 9.173 1.272 3.355 (6.514) 7.286

Nota 9. Inversions financeres temporals

La Societat té formalitzades línies de crèdit a empreses del Grup per 759.178 milers d’euros, que meriten
un tipus d’interès de mercat. El saldo viu a 31 de desembre del 2004 és de 372.127 milers d’euros
(vegeu el detall a la nota 13).

L’import d’“Altres crèdits” correspon als dividends a compte acordats per algunes de les societats
participades que estan pendents de cobrament a 31 de desembre del 2004.
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Nota 10. Fons propis

L’import i els moviments en els fons propis durant l’exercici 2004 han estat els següents:

Saldo a Distribució Ampliació Altres Saldo a

31.12.03 resultat de capital moviments 31.12.04

exercici

Capital social 1.575.661 — 78.783 — 1.654.444

Prima d’emissió 579.690 — — — 579.690

Reserva de revaloració 479.495 — (78.783) — 400.712

Reserva legal RD 1564/1989 158.668 32.902 — — 191.570

Reserves voluntàries 66.704 58.715 — — 125.419

Resultat de l’exercici 329.017 (329.017) — 361.076 361.076

Dividend a compte (120.275) 120.275 — (126.289) (126.289)

Total 3.068.960 (117.125) — 234.787 3.186.622

a) Capital social

El capital social d’abertis està constituït per 551.481.375 accions representades en anotacions en compte,
de 3 euros de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, de les quals
514.445.009 accions són de classe A i 37.036.366 són accions nominatives privilegiades de classe B,
que tenen els mateixos drets que les accions ordinàries i que, addicionalment, tindran dret a
un dividend preferent que s’abonarà d’una sola vegada als titulars d’aquestes accions el 2007. L’import
màxim del dividend preferent corresponent a cada acció privilegiada, estarà determinat per la
diferència existent entre 14,87 euros per acció i el valor mitjà ponderat de cotització de les accions
ordinàries d’abertis en el trimestre anterior a la data de meritació, amb el límit màxim de 4,25 euros
per acció.

En ser les accions d’abertis al portador, no es coneix amb exactitud la participació dels accionistes en
el capital social. Això no obstant, i segons la informació disponible a 31 de desembre del 2004, les
participacions més significatives són les següents:

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (1) 23,99%

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 17,58%

Caixa d’Estalvis de Catalunya 5,69%

Sitreba, S.L. 5,50%

52,76%

(1) Caixa Barcelona Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (11,844%), VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
(0,504%), Inversiones Autopistas, S.L. (7,753%) i CaixaHolding, S.A., Sociedad Unipersonal (3,890%).



Totes les accions de la Societat estan admeses a cotització oficial a les borses de valors de Barcelona,
Bilbao, Madrid i València, i es negocien a través del sistema d’interconnexió borsària espanyol. Les accions
ordinàries classe A es contracten en la modalitat de contractació general (mercat continu) i estan
incloses a l’índex Ibex 35, i les accions privilegiades classe B es negocien en la modalitat de fixació de preus
únics (fixing).

Igualment, es negocien opcions sobre accions de la Societat en el mercat d’opcions de Meff Renda 
Variable.

La Junta General d’Accionistes del 27 d’abril del 2004 va acordar el pagament d’un dividend complementari
de l’exercici 2003 de 0,223 euros bruts per acció, que representa 117.125 milers d’euros. A l’esmentada
junta es va aprovar, al seu torn, una ampliació de capital alliberada, amb càrrec al Compte de Reserva
Revaloració Reial Decret-llei 7/1996, de 7 de juny, en la proporció d’una acció per cada 20 d’antigues,
per import de 78.783 milers d’euros.

El Consell d’Administració té delegada, per la Junta General d’Accionistes del 8 d’abril del 2003, la facultat
d’augmentar, en una o diverses vegades, el capital social mitjançant aportacions dineràries, fins a la xifra
màxima de 518.445 milers d’euros i dins un termini que expirarà el 8 d’abril del 2008. La delegació és
totalment vigent.

b) Reserva de Revaloració Reial Decret-llei 7/1996, de 7 de juny 

Aquesta reserva prové de l’actualització de balanços regulada a l’article 5 de l’esmentat Reial Decret-llei,
a la qual va acollir-se la Societat.

Un cop passat el termini de tres anys des de la data de tancament del balanç on consten les operacions
d’actualització sense haver-se produït la comprovació per part de l’Administració Tributària, les
operacions d’actualització es consideren comprovades de conformitat, i el saldo del compte acceptat
per la Inspecció de Tributs i, per tant, aquest saldo pot destinar-se a:

• Eliminar els resultats comptables negatius.

• Ampliar el capital social.

• Reserves de lliure disposició, transcorreguts deu anys comptats a partir de la data del balanç en què
es van reflectir les operacions d’actualització.

El saldo d’aquest compte no podrà ser distribuït, directament o indirecta, llevat que la plusvàlua s’hagi
realitzat, i s’entendrà que així ha estat quan els elements actualitzats hagin estat comptablement
amortitzats o bé hagin estat transmesos o donats de baixa en els llibres de comptabilitat. Atesa l’Aportació
de la Branca d’Activitat de la societat participada acesa, realitzada el 2002, la condició que la plusvàlua
hagi estat realitzada només pot entendre’s acomplida quan la societat adquirent dels elements actualitzats,
integrants de la nova branca d’activitat, amortitzi comptablement els elements esmentats o bé els
transmeti o els doni de baixa en comptabilitat.
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c) Reserva legal

D’acord amb el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una xifra igual al 10%
del benefici de l’exercici a la reserva legal perquè aquesta abasti, almenys, el 20% del capital. La reserva
legal no pot distribuir-se als accionistes, llevat del cas de liquidació de la Societat.

La reserva legal podrà utilitzar-se per a augments de capital en la part del seu saldo que excedeixi
el 10% del capital ja augmentat.

Exceptuant la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social, aquesta
reserva només podrà destinar-se a la compensació de pèrdues sempre que no existeixin altres reserves
disponibles suficients per a aquesta finalitat.

Nota 11. Provisions per a riscos i despeses 

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici acabat el 31 de desembre del 2004 són 
els següents:

Saldo a Augments Aplicacions Saldo a 

31.12.03 31.12.04

Altres provisions 
(vegeu les notes 4.f i 14) 40.529 2.627 (1.759) 41.397
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Nota 12. Emissions d’obligacions i deutes amb entitats de crèdit 

En el quadre adjunt es detalla la situació al tancament de l’exercici 2004.

2005 2006 2007 2008 2009 Resta vnct. Total

Emissió d’obligacions 170.000 — — — 180.000 690.000 1.040.000

Préstecs sindicats — 2.500 101.000 17.500 20.000 50.000 191.000

Préstecs 45.000 150.000 40.000 10.000 30.000 380.000 655.000

Pòlisses de crèdit 273.600 — — — — — 273.600

Total 488.600 152.500 141.000 27.500 230.000 1.120.000 2.159.600

Una part de les operacions de préstec i crèdit que figuren com a deutes amb entitats de crèdit
a 31 de desembre del 2004 (260.000 milers d’euros a llarg termini) van ser formalitzades amb entitats
de crèdit vinculades (accionistes de la Societat que participen en el 5% o més del seu capital).
Durant l’exercici, aquestes operacions amb entitats financeres vinculades van meritar una càrrega financera
de 6.453 milers d’euros.

De les emissions d’obligacions, 60.000 milers d’euros són a un tipus d’interès anual d’Euribor més un
marge de 0,45; 180.000 milers d’euros al 3,53%; 200.000 al 4,95%; 450.000 al 4,75% i 150.000 a l’Euribor
més un marge de 0,22.

Les pòlisses de crèdit tenen un límit de 1.490.404 milers d’euros dels quals 375.000 meriten un tipus
d’interès d’Euribor més 0,3 i 1.115.404 milers d’euros de Libor més 0,18.

Igualment, la Societat té contractades operacions de cobertura de tipus d’interès per un import total
de 1.265.000 milers d’euros, de les quals 525.000 milers d’euros són amb entitats de crèdit vinculades
a la Societat.

Per a l’exercici 2005 s’ha previst refinançar convenientment els préstecs amb venciment a curt termini.
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Nota 13. Transaccions i saldos amb societats del Grup i associades 

Els saldos creditors i deutors mantinguts per abertis amb societats del Grup i associades, a 31 de desembre
del 2004, són els següents:

Milers d’euros

Deutors                                                                        Creditors

Inversions financeres Altres Llarg Curt

Llarg termini Curt termini deutes termini termini

acesa 566.802 105.321 519 — 71

Iberpistas, S.A.C.E. 196.146 137.882 210 — 32.643

retevisión 181.000 1.676 62 — 118

aumar 180.000 41.020 — — —

aucat 128.856 29.550 — — —

tradia 95.000 12.134 24 — 344

saba 29.000 6.982 115 — —

Iberacesa — 14.288 — — 614

Abertis
Infraestructuras Finance BV — — — 471.400 370

APR — — — 10.855 —

abertis telecom — 12.626 — — 1.844

Sevisur — 6.155 — — —

serviabertis — 4.346 13 — 607

abertis logística — — 11 — 5.179

Gco — — 989 — —

Altres — 147 249 — 415

Total 1.376.804 372.127 2.192 482.255 42.205

Els saldos a pagar a llarg termini a Abertis Infraestructuras Finance BV tenen els mateixos venciments
(entre 2011 i 2024), tipus d’interès i import que l’emissió d’obligacions en moneda estrangera realitzada
per l’esmentada societat participada.
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L’operativa d’abertis per serveis prestats amb societats del Grup correspon, bàsicament, a serveis
corporatius i de gestió, pels següents imports:

Milers d’euros

Ingressos                                                     Despeses

Serveis Interessos Participació Serveis Interessos

prestats rebuts capital rebuts pagats

acesa 5.139 23.102 249.510 63 1

aumar 3.562 6.354 147.042 — 576

Iberpistas, S.A.C.E. 1.522 1.278 40.004 — 417

Codad 727 — 2.755 — —

retevisión 640 5.733 — — 1

saba 594 336 11.756 — —

aucat 544 3.479 — — —

tradia 244 2.534 — — —

abertis logística 107 12 — — 16

APR 102 — — — —

Coviandes — — 5.932 — —

Trados 45 — — 3.533 — —

Concema — — 1.210 — —

Altres 145 1.512 2.960 3.650 370

Total 13.326 44.340 464.702 3.713 1.381
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Nota 14. Situació fiscal

La Societat tributa, en l’Impost sobre Societats, en el règim de consolidació fiscal, grup núm. 142/99,
com a societat dominant, juntament amb aquelles societats participades que compleixen els requisits
establerts a la normativa fiscal vigent.

La conciliació de la diferència existent entre el resultat comptable abans d’impostos amb la base imposable
de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2004 és la següent:

(Milers d’euros)

Resultat comptable abans d’impostos 340.419

Diferències permanents (407.461)

Diferències temporals

Amb origen en l’exercici 7.447

Amb origen en exercicis anteriors 69

Base imposable (59.526)

La despesa meritada per l’Impost sobre Societats que apareix en el compte de pèrdues i guanys de la
Societat es determina tenint en compte, a més a més dels paràmetres per considerar en cas de tributació
individual, els següents:

• Es consideren com a diferències permanents els dividends provinents de societats del Grup en
consolidació fiscal les correccions de valor, així com les eliminacions de resultats per operacions entre
les societats del Grup que han estat objecte d’eliminació per a la determinació de la base imposable
consolidada.

• El Grup consolidat fiscal ha assumit el dret a la compensació de la base imposable negativa generada
per la Societat en l’exercici 2004, així com l’aplicació de les deduccions generades, havent-se registrat
al balanç la corresponent compensació intergrup.

• S’han registrat com a despesa els impostos satisfets a l’estranger de naturalesa similar a l’Impost
sobre Societats per import de 834 milers d’euros, i les regularitzacions del càlcul de la despesa
meritada a l’exercici 2003 per import de 4.722 milers d’euros, una vegada presentada la declaració
corresponent.

El saldo a 31 de desembre del 2004 de l’impost anticipat puja a 1.561 milers d’euros (1.605 milers d’euros
a 31 de desembre del 2003) que comprèn les diferències de valoració entre el criteri fiscal i comptable
en relació amb aportacions a sistemes de previsió social.

Igualment, el saldo a 31 de desembre del 2004 de l’impost diferit puja a 3.183 milers d’euros
(5.789 milers d’euros a 31 de desembre del 2003), que corresponen a l’aplicació del criteri de caixa a
efectes fiscals respecte dels ingressos derivats d’una operació amb preu ajornat, així com a la reversió del
benefici per implantació d’empreses espanyoles a l’estranger, ambdues provinents d’exercicis anteriors.



L’import de les deduccions aplicades en l’exercici 2004 és de 2.740 milers d’euros, en concepte
de deduccions associades a dividends de participades fora del Grup en consolidació fiscal, deduccions
per reinversió de beneficis extraordinaris obtinguts en la transmissió d’elements patrimonials, despeses de
formació professional i altres deduccions per incentivar la realització de determinades activitats.

L’import de la renda acollida a la deducció per reinversió ha estat de 837 milers d’euros, havent-se reinvertit
totalment en diferents elements patrimonials durant aquest exercici 2004.

Amb data 9 de juny del 2004 es va elevar a públic l’acord de fusió de l’entitat Abertis Infraestructuras, S.A.
mitjançant l’absorció total de l’entitat Ibérica de Autopistas, S.A i la consegüent dissolució sense
liquidació de la darrera (vegeu la nota 1.b). Aquesta operació es va acollir al règim fiscal especial del
Capítol VIII del Títol VIII de la Llei de l’Impost sobre Societats, actualment Capítol VIII del Títol VII
del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats.

Com a conseqüència de la fusió per absorció, la societat absorbent s’atribueix el patrimoni íntegre a títol
universal de la societat absorbida, segons el detall i la informació reflectida a la nota 1. b d’aquesta
memòria, subrogant-se en tots els drets i obligacions tributàries que fan referència als béns i drets
transmesos. Els actius i passius adquirits s’han incorporat als llibres de la societat absorbent pels valors
comptables i amb els efectes que s’informen a les notes 5 a 8 d’aquesta memòria.

Durant els exercicis 2002 i 2003, la Societat ha intervingut en diverses operacions societàries en les quals
s’ha optat per l’aplicació del règim fiscal especial del Capítol VIII del Títol VIII de la Llei de l’Impost sobre
Societats, actualment Capítol VIII del Títol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004. La informació relativa a
aquestes operacions figura en la memòria anual corresponent als exercicis 2002 i 2003. Aquestes operacions
van ser les següents:

• L’aportació no dinerària de branca d’activitat derivada de les concessions de les quals era titular
la Societat per a l’explotació de determinades autopistes, a la societat Autopistas Concesionaria
Española, S.A., Sociedad Unipersonal.

• L’augment del capital de la Societat, amb la finalitat d’atendre la modalitat de contraprestació
mitjançant bescanvi de valors establerta a l’Oferta Pública d’Adquisició formulada per la Societat sobre
les accions de la societat Ibérica de Autopistas, S.A.

• L’augment del capital social de la societat participada Abertis Logística, S.A. subscrit per la Societat
mitjançant l’aportació no dinerària d’accions de diverses societats participades.

• La fusió de la societat Acesa Infraestructuras, S.A. mitjançant l’absorció total de l’entitat Aurea,
Concesiones de Infraestructuras, S.A., i la consegüent dissolució sense liquidació de la darrera.

Amb data 25 de març del 2004 es va efectuar a l’entitat Abertis Infraestructuras, S.A. comunicació
d’inici d’actuacions inspectores de comprovació i investigació dels anys 2000 a 2002, amb caràcter general.
Pel que fa a l’Impost sobre Societats, les actuacions inspectores de comprovació i investigació se
circumscriuen a Abertis Infraestructuras, S.A., tant en la seva condició de representant del grup 142/99,
com en la condició de subjecte passiu. Amb posterioritat al tancament de l’exercici, l’Administració
Tributària ha incoat diverses actes.
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Igualment, la Societat té incoades actes d’inspecció per comprovacions efectuades de l’any 1989 al 1993
i per l’any 2000, amb caràcter parcial i en règim de consolidació fiscal, que es troben signades en
disconformitat. Aquestes actes han estat recorregudes i es troben pendents de resolució per part dels òrgans
jurisdiccionals competents.

L’impacte eventual que podria derivar-se d'aquestes actuacions inspectores sobre el patrimoni de la 
Societat està degudament provisionat. En qualsevol cas, les conseqüències que se’n podrien derivar no
haurien d’afectar significativament els Comptes Anuals de la Societat.

Nota 15. Ingressos i despeses

a) Ingressos

abertis actua en cinc sectors d’activitat: concessionàries d’autopistes, aparcaments, logística i serveis,
telecomunicacions i aeroports, a través de la seva participació en altres societats i no de forma directa,
raó per la qual els seus ingressos corresponen bàsicament a dividends i prestació de serveis a societats
del Grup.

b) Personal 

La plantilla mitjana durant l’exercici 2004 ha estat la següent:

Personal fix 92

Personal eventual 1

Total 93

c) Resultats extraordinaris 

Inclouen despeses extraordinàries i ingressos extraordinaris relacionats amb les variacions de provisions
de participacions en empreses del Grup i associades (vegeu la nota 7). Igualment, com a despeses
extraordinàries s’inclou un import de 23.194 milers d’euros corresponent a la diferència sorgida amb
motiu del registre de la fusió amb Ibérica de Autopistas, S.A. (vegeu la nota 1.b).
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Nota 16. Informació sobre medi ambient 

A 31 de desembre del 2004, abertis, com a societat capçalera del Grup, no té actius importants dedicats
a la protecció i millora del medi ambient, ni ha executat despeses rellevants d’aquesta naturalesa durant
l’exercici. Durant l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2004 no s’han rebut subvencions de caràcter
mediambiental.

Nota 17. Més informació sobre els membres del Consell d’Administració 

De conformitat amb allò que estableix l’article 127 ter.4 de la Llei de Societats Anònimes, introduït per
la Llei 26/2003, del 17 de juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, del 28 de juliol, del Mercat de
Valors, i el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, amb la finalitat de reforçar la transparència de les
societats anònimes, s’assenyalen a continuació les societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere
d’activitat que constitueix l’objecte social d’Abertis Infraestructuras, S.A., i en el capital de la qual participen
els membres del Consell d’Administració, així com les funcions que, si escau, hi exerceixen, excloent-hi en
tot cas aquelles societats controlades pel Grup abertis.

Titular Societat Activitat Participació Funcions

participada

ACS, Actividades de Concesionaria Vial Concessió 0,96% —
Construcción y Servicios, S.A. de los Andes d’infraestructures

Dragados Concesiones Concessió 99,99% —
de Infraestructuras, S.A. d’infraestructures
i empreses participades 
segons relació

Dragados Concesiones Autovía de la Mancha, S.A. Concessió 66,67% —
de Infraestructuras, S.A. d’infraestructures

Bidelan Gipuzkoano Concessió 50,00% —
Autobideak, S.A. d’infraestructures

Sociedad Concesionaria Concessió 48,00% —
Autopista Central, S.A. d’infraestructures

Aerocali, S.A. Concessió 33,33% —
d’infraestructures

Ferrocarriles del Norte Concessió 71,32% —
de Colombia, S.A. d’infraestructures

Aeropuertos Mexicanos Concessió 28,16% —
del Pacífico, S.A. de C.V. d’infraestructures

(continua a la pàgina següent)
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(continuació)

Titular Societat Activitat Participació Funcions

participada

Dragados Concesiones MBJ Airports LTD Concessió 35,00% —
de Infraestructuras, S.A. d’infraestructures

Road Management Concessió 25,00% —
A13 PLC d’infraestructures

Road Management Concessió 25,00% —
Services (Darrington) d’infraestructures
Holding LTD

Bakwena Platinum Concessió 25,00% —
Corridor Concesionaire LTD d’infraestructures

Pt Operational Services LTD Concessió 33,33% —
d’infraestructures

Tag Reg, S.A. Concessió 50,00% —
d’infraestructures

TP Ferro Concesionaria, S.A. Concessió 50,00% —
d’infraestructures

Celtic Road Group Concessió 3,33% —
d’infraestructures

Road Users Services Concessió 27,00% —
d’infraestructures

Inversora de Concessió 99,99% —
Infraestructuras, S.L. d’infraestructures

Sociedad Concesionaria Concessió 54,00% —
Vespucio Norte Express, S.A. d’infraestructures

Circunvalación Concessió 50,00% —
de Alicante, S.A. d’infraestructures

Accesos de Madrid, Concessió 15,75% —
C.E.S.A. d’infraestructures

Autopista Central Gallega, Concessió 13,32% —
C.E.S.A. d’infraestructures

Autopista del Henares, Concessió 35,00% —
C.E.S.A. d’infraestructures

Ruta de los Pantanos, S.A. Concessió 25,00% —
d’infraestructures

Carmelton Group LTD Concessió 40,00% —
d’infraestructures

(continua a la pàgina següent)
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(continuació)

Titular Societat Activitat Participació Funcions

participada

Dragados Concesiones Rutas del Pacífico, S.A. Concessió 50,00% —
de Infraestructuras, S.A. d’infraestructures

Desarrollo de Concesiones Concessió 99,99% —
Ferroviarias, S.L. d’infraestructures

Guadalquivir Sociedad Concessió 27,83% —
Concesionaria de la Junta de d’infraestructures
Andalucía Guadalmetro, S.A.

Desarrollo de Concesiones Concessió 99,99% —
Aeroportuarias, S.L. d’infraestructures

SCL Terminal Aeropuerto Concessió 14,78% —
Santiago, S.A. d’infraestructures

Scutvias-Autostradas Concessió 26,65% —
da Beira Interior, S.A. d’infraestructures

Autopistas del Sol, S.A. Concessió 8,18% —
d’infraestructures

Caixa de Catalunya Túnel del Cadí Concessió 3,55% —
d’infraestructures

Retevisión Móvil, S.A. Concessió 2,10% —
d’infraestructures

Dragados, S.A. Ferrocarriles del Norte Concessió 5,32% —
(abans Dragados Obras de Colombia, S.A. d’infraestructures
y Proyectos, S.A.)

Aufe, S.A. Concessió 78,00% —
d’infraestructures

Aunor, S.A. Concessió 85,00% —
d’infraestructures

Concesionaria Vial Concessió 25,00% —
del Sur, S.A. d’infraestructures

Autopistas del Sol, S.A. Concessió 6,40% —
d’infraestructures

Isidre Fainé i Casas Telefónica, S.A. Comunicació 0,0001% Vicepresident

Ángel García Altozano ACS, Actividades Construcció 0,01% Director
de Construcción i serveis General 
y Servicios, S.A. Corporatiu

José Luis Olivas Martínez Acciona, S.A. Concessió 0,0008% —
d’infraestructures

(continua a la pàgina següent)
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(continuació)

Titular Societat Activitat Participació Funcions

participada

José Luis Olivas Martínez Grupo Ferrovial, S.A. Concessió 0,0008% —
d’infraestructures

Telefónica, S.A. Telecomunicacions 0,0002% —

Montes de Piedad Ausur, Servicios Logística 5,00% —
y Caja de Ahorros de de la Autopista, S.A.
Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera
(Unicaja)

Autopista del Sol Concessió 15,00% —
Concesionaria Española, S.A. d’infraestructures

Autopista del Sureste, Concessió 5,00% —
Concesionaria Española d’infraestructures
de Autopistas, S.A.

Inversora de Autopistas Concessió 10,00% —
del Sur, S.L. d’infraestructures

Autopista Madrid Sur, Concessió 10,00% —
Concesionaria Española, S.A., d’infraestructures
Sociedad Unipersonal

Autopista de la Costa Cálida, Concessió 4,50% Conseller
Concesionaria Española d’infraestructures
de Autopistas, S.A.

Sociedad Municipal Aparcaments 24,50% — 
de Aparcamientos
y Servicios, S.A.

Centro Integral de Logística 10,28% —
Mercancías, S.A.

Red de Banda Ancha Telecomunicacions 10,00% —
de Andalucía, S.A.

Auna Operaciones de Telecomunicacions 2,21% Conseller
Telecomunicaciones, S.A.

Islalink, S.A. Telecomunicacions 13,70% —

Val de Telecomunicacions 4,46% —
Telecomunicaciones, S.L.

Pablo Vallbona Vadell ACS, Actividades Construcció 0,003% Vicepresident
de Construcción 
y Servicios, S.A.
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Pel que fa als càrrecs o funcions, i d’acord amb el text esmentat més amunt, a continuació 
es fan constar els membres del Consell d’Administració que ostenten càrrecs en empreses 
amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat del que constitueix l’objecte social 
de la Societat. En aquest cas, tampoc no s’han tingut en compte aquelles societats controlades
pel Grup abertis.

Titular Societat Activitat Càrrecs 

o funcions

ACS, Actividades Dragados, S.A. Construcció Conseller
de Construcción
y Servicios, S.A.

ACS, Servicios, Construcció i serveis Conseller
Comunicaciones y Energía, S.L.

ACS, Servicios Construcció i serveis Conseller
y Concesiones, S.L.

Salvador Alemany i Mas Centro Intermodal Logística Vicepresident
de Logística, S.A.

Accesos de Madrid, Concessió d’autopistes Vicepresident
Concesionaria Española, S.A.

Alazor Inversiones, S.A. Concessió d’autopistes Conseller

Autostrade, S.p.A Concessió d’autopistes Conseller

Autostrade per l’Italia, S.p.A Concessió d’autopistes Conseller
(fins al 5/11)

Gilberto Benetton Autostrade, S.p.A Concessió d’autopistes Conseller

Isidre Fainé i Casas Autostrade, S.p.A. Concessió d’autopistes Conseller
(fins al 15/10)

Brisa, Auto-estradas Concessió d’autopistes Conseller
de Portugal, S.A.

Ángel García Altozano ACS, Servicios, Construcció i serveis Conseller
Comunicaciones y Energía, S.L.

ACS, Servicios y Concesiones, S.L. Construcció i serveis Conseller

Dragados Concesiones Construcció i serveis Conseller
de Infraestructuras, S.A.

Dragados, S.A. Construcció Conseller

ACS-Sonera Telefonía Móvil, S.L. Comunicació President

Xfera Móviles, S.A. Comunicació President

Broadnet Consorcio, S.A. Comunicació President

Vías y Construcciones, S.A. Construcció Conseller

(continua a la pàgina següent)
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(continuació)

Titular Societat Activitat Càrrecs 

o funcions

Ángel García Altozano Cobra Instalaciones Construcció i serveis Conseller
y Servicios, S.A.

Miguel Ángel Telefónica Internacional Comunicació Conseller
Gutiérrez Méndez

Telefónica Argentina Comunicació Conseller

Pablo Vallbona Vadell ACS, Actividades Construcció Vicepresident
de Construcción y Servicios, S.A. (No Executiu)

Addicionalment, el Grup ACS té com una de les seves activitats principals la promoció, gestió i operació
d’infraestructures de transport.



Nota 18. Més informació

a) La retribució anual dels Consellers, per la seva gestió com a membres del Consell d’Administració de la
Societat, es fixa en una participació en els beneficis líquids que només podran percebre un cop hagin estat
cobertes les dotacions a reserves que la Llei determina, i no podrà excedir, en cap cas i en conjunt, del dos
per cent d’aquests beneficis. El Consell d’Administració distribuirà aquesta participació entre els seus
membres en la forma i quantia que consideri oportú acordar. La remuneració global dels consellers
d’Abertis Infraestructuras, S.A., en qualitat de membres del Consell d’Administració, ha pujat en l’exercici
2004 a 1.533 milers d’euros, xifra inferior al límit estatutari.

La remuneració total percebuda pels consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. va pujar, en total, a
2.014 milers d’euros, que corresponen a retribució fixa.

Igualment, els consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. han rebut, com a altres beneficis, aportacions
per obligacions contretes en matèria de pensions (1.759 milers d’euros) i assegurances de vida
(37 milers d’euros).

Abertis Infraestructuras, S.A. no disposa de sistemes de retribució connectats a l’evolució borsària de les
accions de la Societat per a cap dels seus empleats, ni per als membres del seu Consell d’Administració.

b) A 31 de desembre, la Societat té avals davant de tercers per un import total de 122.171 milers d’euros,
que corresponen, principalment, a garanties prestades per entitats financeres davant
d’Administracions Públiques per certs compromisos (inversions, explotació de serveis, finançament, etc.)
contrets per societats participades. No s’estima que dels avals esmentats puguin derivar-se’n passius
significatius no previstos.

c) Els honoraris de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. d’abertis per serveis d’auditoria estatutària
corresponents a l’exercici 2004 van pujar a 93 milers d’euros, i per altres treballs d’auditoria van pujar
a 88 milers d’euros. Igualment, els honoraris percebuts per altres serveis prestats per altres societats
que utilitzen la marca PricewaterhouseCoopers, per serveis d’auditoria i altres serveis prestats, van pujar a
148 milers d’euros.

Nota 19. Esdeveniments posteriors al tancament 

Durant el 2005, ACDL ha culminat el procés d’Oferta Pública d’Adquisició d’Accions sobre el Grup TBI,
després del qual s’ha assegurat el 100% del capital.
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Nota 20. Quadre de finançament 
(en milers d'euros)

Orígens 2004 2003

Recursos provinents de les operacions

Benefici net de l’exercici 361.076 329.017

Dotació per a amortitzacions de l’immobilitzat 20.274 2.826

Variació provisió de l’immobilitzat financer 20.098 28.475

Traspàs a resultat despeses per distribuir en diversos exercicis 6.514 5.241

Pèrdues provinents de l’immobilitzat material — 5

Dotació provisió per a riscos i despeses 2.627 —

Benefici provinent de l’immobilitzat financer — (3.501)

Benefici provinent de l’immobilitzat material (850) (15.243)

409.739 346.820

Ampliació de capital fusió — 927.877

Provisió per a riscos i despeses per fusió — 6.512

Augment creditors a llarg termini per fusió 234.118 346.839

Deutes a llarg termini

Emissió d’obligacions 450.000 350.000

Préstecs 37.235 60.102

Deutes amb empreses del Grup 472.725 —

Alienació de l’immobilitzat

Immobilitzacions immaterials 53 50

Immobilitzacions materials 3.548 22.400

Immobilitzacions financeres 638.373 184.618

Altres creditors — 2.511

Total orígens 2.245.791 2.247.729
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Aplicacions 2004 2003

Adquisicions de l’immobilitzat

Despeses d’establiment 197 1.104

Immobilitzacions immaterials 255 386

Immobilitzacions materials 21 619

Immobilitzacions financeres

Empreses del Grup 217.991 322.921

Altres inversions financeres — 383

Crèdits a llarg termini a empreses Grup 1.030.904 11.483

Augment de l’immobilitzat i despeses per distribuir per fusió 239.313 1.424.487

Augment de despeses per distribuir 3.355 —

Cancel·lació deute a llarg termini 234.118 —

Dividends 243.414 197.350

Provisió per a riscos i despeses 1.759 8.402

Disminució desemborsaments pendents 1.126 —

Traspàs a curt termini de deute a llarg termini 170.000 —

Total aplicacions 2.142.453 1.967.135

Excés d’orígens sobre aplicacions/(aplicacions sobre orígens)

Augment/(disminució) del capital circulant 103.338 280.594

Variació del capital circulant

Augment/(disminució) actiu circulant

Deutors 2.229 (1.351)

Inversions financeres temporals (176.120) 383.817

Tresoreria 566 2.333

Ajustaments per periodificació — (2)

(173.325) 384.797

(Augment)/disminució passiu circulant

Creditors a curt termini 276.663 (104.203)

Variació del capital circulant 103.338 280.594
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ANNEX*

Participacions directes (en milers d'euros)

Societat Domicili Activitat Auditors % Capital Reserves Resultat Valor de la Dividends

particip. social (deduït div. a compte) exercici participac. rebuts

Abertis Rokin, 55 1012KK. Financera — 100,00 18 1.982 (23) 2.000 —

Infraestructuras Amsterdam 

Finance, B.V. (Països Baixos)

Serviabertis, S.L. Av. Parc Logístic, Serveis de gestió PwC 100,00 3 — 7 3 —

12-20. Barcelona administrativa

Explotació autopistes

Autopistas, Av. Parc Logístic, Concessionària PwC 100,00 876.465 544.443 245.039 1.647.187 249.510

C.E.S.A. (ACESA) 12-20. Barcelona d’autopistes 

de peatge

Autopistas Paseo de la Concessionària PwC 100,00 419.643 442.461 139.244 991.587 147.042

Aumar, S.A.U.C.E. Alameda, 36. d’autopistes

(AUMAR) València de peatge

Iberpistas, Pío Baroja, 6. Concessionària PwC 100,00 50.000 110.705 47.157 223.560 40.004

S.A.U.C.E. Madrid d’autopistes 

de peatge

Aurea Limited 180 Strand. Tinença d’accions Altres 100,00 14.182 — 1.312 23.363 1.893

Londres de concessionàries auditors

(Regne Unit)

Promoción de Gertrudis Concessionària PwC 100,00 527 1.488 41 805 —

Autopistas Chile Echenique, 30. d’autopistes 

Limitada Las Condes-Santiago de peatge

(Iberpistas Chile) (Xile)

Gestión Integral Montalbán, 5. Administració — 100,00 60 174 124 60 —

de Concesiones, Madrid i gestió

S.A. (GICSA) d’infraestructures

Autopistas de Villadangos del Concessionària PwC 79,20 34.642 11.250 (733) 43.168 —

León, S.A.C.E. Páramo. Ctra. Santa d’autopistes 

(AULESA) María del Páramo. de peatge

Lleó

Autopistas de Montellano, sector Concessionària Altres 75,00 1.099 (11.588) 903 4.640 —

Puerto Rico embalse. San José d’infraestructures auditors

y Compañía, S.E. (Puerto Rico)

(APR)

Autopista Ctra. M-203 Concessionària PwC 50,00 27.648 3.122 7.599 46.746 3.533

Trados-45, S.A. P.K. 0,280. d’infraestructures

(TRADOS-45) Madrid

Concesionaria Vial Carrera novena, Concessionària Altres 39,04 8.602 37.269 12.635 17.789 5.932

de los Andes, S.A. 126-91. Santafé d’infraestructures auditors

(COVIANDES)(1) de Bogotá 

(Colòmbia)

* Aquest annex forma part integrant de la nota 7 de la memòria dels Comptes Anuals 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Participacions directes (en milers d'euros)

Societat Domicili Activitat Auditors % Capital Reserves Resultat Valor de la Dividends

particip. social (deduït div. a compte) exercici participac. rebuts

Pt Operational 1 Lavender Road. Operació i Altres 33,30 0 (715) 2.281 — 752

Services Limited Bon Accord 009. manteniment auditors

(PTY) Pretòria (Sud-àfrica)

Autopistas del Leandro N. Alem, Concessionària PwC/ 31,59 43.585 (195.920) 57.215 147.548 —

Sol, S.A. (AUSOL) 986, piso 4. d’autopistes Altres 

Buenos Aires de peatge auditors

(Argentina)

Sociedad Av. Andrés Bello, Concessionària Altres 25,00 72.308 18.114 13.920 22.748 —

Concesionaria 2777- Las Condes. d’autopistes auditors

del Elqui, S.A. Santiago (Xile) de peatge

(ELQUI)

Concesiones Av. Europa, 18. Concessionària Altres 25,00 28.798 1.370 4.587 21.977 1.209

de Madrid, S.A. Alcobendas. Madrid d’infraestructures auditors

(CONCEMA)

Infraestructuras Golfo de Salónica, Administració Altres 22,50(2) 8.228 56.400 (16.598) 12.191 —

y Radiales, S.A. 27. Madrid i gestió auditors

(IRASA) d’infraestructures

Aparcaments

Saba Av. Parc Logístic, Explotació PwC 99,26 18.243 99.681 14.825 231.244 11.756

Aparcamientos, 12-20. Barcelona d’aparcaments

S.A. (SABA)

Serveis a la logística

Abertis Av. Parc Logístic, Promoció logística PwC 100,00 55.832 11.230 (624) 66.993 —

Logística, S.A. 12-20. Barcelona i assistència tècnica

Telecomunicacions

Abertis Av. Parc Logístic, Serveis de — 100,00 300.000 9.160 (5.948) 326.433 —

Telecom, S.A. 12-20. Barcelona telecomunicacions

Aeroports

Airport 159, New Bond Street. Tinença — 90,00 22.072 198.648 — 204.224 —

Concession and London W1S 2UD d’accions

Development (Regne Unit) d’empreses 

Limited (ACDL) aeroportuàries

Compañía de Carrera 13, 93-40. Construcció i Altres 85,00 11.455 2.823 11.615 45.751 2.755

Desarrollo Santafé de Bogotá manteniment auditors

Aeropuerto (Colòmbia) d’aeroports

Eldorado, S.A.

(CODAD)(1)

4.080.017 464.616

Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro al tipus de canvi de tancament.

* Aquest annex forma part integrant de la nota 7 de la memòria dels Comptes Anuals 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Participacions indirectes (en milers d'euros)

Societat Domicili Activitat Auditors % Stat. titular Capital Reserves Resultat 

particip. de la particip. social (deduït div. exercici

indirecta indirecta a compte)

A través d’AUTOPISTAS, C.E.S.A.

Autopistas-Conces. Rua General Norton Tinença d’accions PwC 100,00 acesa 1.000 308.358 42

Espanhola, de Matos, 21-A. de concessionàries

SGPS, S.A. Arquiparque Algés 

Oeiras (Portugal)

Brisa, Auto-estradas Quinta da Torre da Concessionària Altres 10,00 Autopistas- 600.000(4) 606.052(4) 101.183(4)

de Portugal, S.A. (3) Aguilha, Edificio Brisa, d’autopistes auditors Conces.

2785-589. São de peatge Espanhola,

Domingos de Rana SGPS

(Portugal)

Acesa Italia, S.R.L. Via delle Quattro Tinença d’accions PwC 100,00 acesa 166.341(5) 4.080(5) 1.188(5)

Fontane, 15. de concessionàries

Roma (Itàlia)

Schemaventotto, Calmaggiore, 23. Tinença d’accions Altres 13,33 Acesa Italia 445.536 951.467 561.635

S.p.A. Treviso (Itàlia) de concessionàries auditors

Autostrade, S.p.A. (6) Via A. Bergamini, 50. Concessionària Altres 6,95 Schemaventotto 571.712(4) 428.492(4) 117.598(4)

Roma (Itàlia) d’autopistes auditors

de peatge

Autopistes de Av. Parc Logístic, Concessionària PwC 100,00 acesa 96.160 15.178 23.298

Catalunya, S.A. 12-20. Barcelona d’autopistes

(AUCAT) de peatge

Grupo Concesionario Ruta Nacional Concessionària PwC 48,60 acesa 20.160 (9.379) 3.828

del Oeste, S.A. 7, km 25,92. d’autopistes 

(GCO)(1 i 7) Ituzaingó (Argentina) de peatge

Túnel del Cadí, S.A.C. Carretera de Concessionària Altres 37,19 acesa 105.504 8.405 2.371

Vallvidrera a St. Cugat, d’autopistes auditors

km 5,3. Barcelona de peatge

Autopista Terrassa- Autopista Concessionària PwC 23,72 acesa 69.411 (3.485) 14.031

Manresa, Autema, C-16, km 41. d’autopistes 

Concessionària de Barcelona de peatge

la Generalitat de 

Catalunya, S.A.

(AUTEMA)

A través d’AUMAR, S.A.

Ciralsa, S.A.C.E. Av. Maisonnave, 41. Construcció, — 25,00 aumar 50.167 — —

Alacant conservació i 

explotació 

d’autopistes de peatge

A través d’IBERPISTAS, S.A.C.E.

Castellana de Pío Baroja, 6. Concessionària PwC 100,00 iberpistas 46.800 187.591 (91)

Autopistas, Madrid d’autopistes 

S.A.U.C.E. de peatge

* Aquest annex forma part integrant de la nota 7 de la memòria dels Comptes Anuals 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Participacions indirectes (en milers d'euros)

Societat Domicili Activitat Auditors % Stat. titular Capital Reserves Resultat 

particip. de la particip. social (deduït div. exercici

indirecta indirecta a compte)

Iberavasa de Pío Baroja, 6. Madrid Tinença d’accions PwC 100,00 iberpistas 24.207 15.568 3.808

Inversiones, S.L.U.

Autopistas Barrio de Anuntzibai, Concessionària Altres 50,00(8) Iberavasa 234.000 5.240 45.631

Vasco-Aragonesa, s/n. 48410 Orozco. d’autopistes auditors

C.E.S.A. (AVASA) Biscaia de peatge

Áreas de Servicio y Autopista A68, Restauració — 50,00 Avasa 600 643 (3)

Mantenimiento, S.A. km 6. Biscaia

Vasco-Aragonesa Barrio de Anuntzibai, Sense activitat — 50,00 Avasa 110 4 1

de Servicios y s/n. Biscaia

Concesiones, S.A.

Iberacesa, S.L. Caleruega, 102-104. Tinença d’accions — 100,00 iberpistas 32.229 7.212 (1.141)

Madrid de concessionàries

Ingeniería y Sistemas Pío Baroja, 6. Madrid Serveis tècnics — 100,00 Iberacesa 61 1.081 779

de Gestión de d’enginyeria

Autopistas, S.A. (ISGASA)

Alazor Rozabella, 6. Tinença d’accions Altres 23,34 Iberacesa 199.000 5 (6.077)

Inversiones, S.A. Las Rozas. Madrid de concessionàries auditors

Accesos de Madrid, Rozabella, 6. Concessionària Altres 23,34 Alazor 199.000 5 (6.001)

C.E.S.A. Las Rozas. Madrid d’autopistes auditors Inversiones

de peatge

Tacel Hórreo, 11. Santiago Tinença d’accions Altres 18,00 Iberacesa 32.250 (852) (1.138)

Inversiones, S.A. de Compostel·la de concessionàries auditors

Autopista Hórreo, 11. Santiago Concessionària Altres 18,00 Tacel 32.250 (856) (1.110)

Central Gallega, de Compostel·la d’autopistes auditors Inversiones

C.E.S.A. de peatge

Ibermadrid de Pío Baroja, 6. Estudi, promoció — 100,00 iberpistas 500 (147) 5

Infraestructuras, S.A. Madrid i construcció

d’infraestructures 

obra civil

Proconex, S.A. Pío Baroja, 6. Explotació de les — 100,00 iberpistas 100 (870) 1.317

Madrid àrees de servei 

subarrendades

A través d’AUREA LTD.

Road Management 130, High Street Old. Concessionària Altres 25,00 Aurea Limited 35.931 60.083 10.222

Group (RMG) Woking Surrey d’autopistes auditors

(Regne Unit) de peatge

A través d’IBERPISTAS CHILE

Gestora de Andrés Bello, 2777. Concessionària PwC 51,00 Iberpistas Chile 1.058 1.015 162

Autopistas, S.A. Las Condes. d’autopistes 

(GESA) Santiago (Xile) de peatge

* Aquest annex forma part integrant de la nota 7 de la memòria dels Comptes Anuals 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Participacions indirectes (en milers d'euros)

Societat Domicili Activitat Auditors % Stat. titular Capital Reserves Resultat 

particip. de la particip. social (deduït div. exercici

indirecta indirecta a compte)

A través de TRADOS 45

M-45 Ctra. M-203 Conservació — 37,50 Trados 45/ 553 — —

Conservación, S.A. P.K. 0,280. Madrid i manteniment CONCEMA

d’autopistes 

A través d’INFRAESTRUCTURAS Y RADIALES, S.A.

Autopista del Golfo de Salónica, 27. Concessionària Altres 22,50 Infraestructuras 96.700 328.897 (2.358)

Henares, S.A.C.E. Madrid d’autopistes auditors y Radiales

(HENARSA) de peatge

Erredosa Golfo de Salónica, 27. Administració Altres 22,50 Infraestructuras 61 (3) (2)

Infraestructuras, Madrid i gestió auditors y Radiales

S.A. (ERREDOSA) d’infraestructures

A través de SABA

Saba Andrés Bello, 2777. Explotació PwC 99,26 saba 11.500 (60) (89)

Estacionamientos Las Condes- d’aparcaments

de Chile, S.A. Santiago (Xile)

Concesionaria Andrés Bello, 2777. Explotació PwC 99,26 Saba Chile 1.248 (115) 260

Subterra Las Condes- d’aparcaments

Santiago (Xile)

Concesionaria Andrés Bello, 2777. Explotació PwC 99,26 Saba Chile 805 1 (55)

Subterra Dos Las Condes- d’aparcaments

Santiago (Xile)

Spel-Sociedade Guedes de Azevedo, Explotació PwC 99,26 saba 6.000 22.889 81

de Parques de 148-180. Porto d’aparcaments

Estacionamento, (Portugal)

S.A. (SPEL)

Liz Estacionamientos Guedes de Azevedo, Explotació PwC 50,62 Spel 500 10 59

148-180. Porto d’aparcaments

(Portugal) 

Parbla, S.A. Sabino Arana, 38. Explotació — 99,26 saba 3 1.172 27

Barcelona d’aparcaments

Societat Pirenaica Pau Casals, 7. Explotació — 89,33 saba 301 32 140

d’Aparcaments, S.A. Escaldes-Engordany d’aparcaments

(SPASA) (Principat d’Andorra)

Societat Plaça Vella, soterrani. Explotació PwC 87,39 saba 7.313 434 891

d’Aparcaments Terrassa d’aparcaments

de Terrassa, S.A.

(SATSA)

Saba Italia, S.p.A. Via delle Quattro Explotació PwC 59,56 saba 28.600 3.713 (2.704)

Fontane, 15. Roma d’aparcaments

(Itàlia)

* Aquest annex forma part integrant de la nota 7 de la memòria dels Comptes Anuals 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Participacions indirectes (en milers d'euros)

Societat Domicili Activitat Auditors % Stat. titular Capital Reserves Resultat 

particip. de la particip. social (deduït div. exercici

indirecta indirecta a compte)

Saba Campo Via delle Quattro Explotació — 58,96 Saba Italia 100 — (6)

San Giacomo Fontane, 15. Roma d’aparcaments

(Itàlia)

Parcheggi Pisa Via delle Quattro Explotació — 41,69 Saba Italia 50 — (6)

Fontane, 15. Roma d’aparcaments

(Itàlia)

Parcheggi Bicocca Via Gaetano Negri, Explotació — 14,89 Saba Italia 1.500 — (1.323)

10. Milà (Itàlia) d’aparcaments

Port Mobility Località Porto del Explotació — 5,96 Saba Italia 1.500 — —

Turco, 53. d’aparcaments

Civitavecchia Roma 

(Itàlia)

Rabat Parking, S.A. Rue de Larache, 8. Explotació Altres 50,62 saba 1.879 (328) (34)

Rabat (Marroc) d’aparcaments auditors

Las Mercedes Las Mercedes, s/n. Explotació — 33,33 saba 611 — (34)

Sociedad Las Arenas-Getxo. d’aparcaments

Concesionaria, S.L. Biscaia

A través d’ABERTIS LOGÍSTICA

Sevisur Logística, S.A. Moratín, 1. Sevilla Construcció PwC 60,00 abertis logística 3.000 (59) (173)

i explotació 

parcs logístics

Parc Logístic de la Av. Parc Logístic, Promoció Altres 50,00 abertis logística 23.742 (622) 1.529

Zona Franca, S.A. 2-10. Barcelona i explotació auditors

(PLZF) parcs logístics

Areamed 2000, S.A. Via Augusta, 21-23, Explotació Altres 50,00 abertis logística 70 7.608 1.882

Barcelona d’àrees de servei auditors

Araba Logística, S.A. Olaguibel, 2. Vitòria Construcció PwC 39,77 abertis logística 6.408 1.548 (217)

(ARASUR) i explotació 

parcs logístics

Centro Intermodal Av. Ports d’Europa, Promoció Altres 32,00 abertis logística 15.467 25.304 1.040

de Logística, S.A. 100. Barcelona i explotació auditors

(CILSA) parcs logístics

A través d’ABERTIS TELECOM

Difusió Digital Motors, 392. Operador Altres 100,00 abertis telecom 131.488 (33.029) 225

Societat de L’Hospitalet d’infraestructures auditors 

Telecomunicacions, de Llobregat. de telecomunicacions

S.A. (TRADIA) Barcelona

Adquisición de Motors, 392. Inactiva — 100,00 tradia 3 (0,3) —

emplazamientos, S.L. L’Hospitalet

(ADESAL) de Llobregat.

Barcelona

* Aquest annex forma part integrant de la nota 7 de la memòria dels Comptes Anuals 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.
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Participacions indirectes (en milers d'euros)

Societat Domicili Activitat Auditors % Stat. titular Capital Reserves Resultat 

particip. de la particip. social (deduït div. exercici

indirecta indirecta a compte)

Retevisión I, S.A. Gran Via de les Corts Operador Altres 100,00 abertis telecom 81.270 118.193 7.003

Catalanes, 130-136. d’infraestructures auditors

Barcelona de telecomunicacions

Torre de Ctra. de Vallvidrera Construcció Altres 41,75 Retevisión I 12.020(5) 564(5) 107(5)

Collserola, S.A. al Tibidabo, s/n. i explotació auditors 

Barcelona d’infraestructures

de telecomunicacions

A través d’ACDL

TBI, plc(9) 159, New Bond Explotació PwC 26,28 ACDL 81.388 331.974 14.381(10)

Street. London W1S d’aeroports

2UD (Regne Unit)

Conversió de les magnituds en moneda diferent de l’euro al tipus de canvi de tancament.

(1) Estats financers a 31 de desembre del 2004 sense incloure-hi l’efecte inflació considerat en criteris locals.
(2) Participació directa d’abertis: 15%. Indirecta a través d’Iberpistas, S.A.C.E. i Avasa: 7,5%.
(3) Les accions Brisa, Auto-estradas de Portugal, S.A. cotitzen a la Borsa de Lisboa. El canvi mitjà ponderat de l’últim trimestre

del 2004 va ser de 6,47 euros. Al tancament de l’exercici, la cotització era de 6,75 euros.
(4) Informació a 30 de juny del 2004.
(5) Informació a 31 de desembre del 2003.
(6) Les accions d’Autostrade, S.p.A. cotitzen a la Borsa de Milà. El canvi mitjà ponderat de l’últim trimestre del 2004 va ser

de 17,907 euros. Al tancament de l’exercici, la cotització era de 19,70 euros.
(7) Les accions de GCO cotitzen a la Borsa d’Argentina. El canvi mitjà ponderat de l’últim trimestre del 2004 va ser d’1,36 pesos

argentins. Al tancament de l’exercici, la cotització era d’1,66 pesos argentins. Es posseeix el 57,6% dels drets de vot.
(8) Les accions d’Avasa es troben pignorades en virtut de la pòlissa de fiança d’accions intervinguda el 2/8/2001 com a garantia

d’un crèdit.
(9) Grup que cotitza a la Borsa de Londres fins a l’adquisició per part d’ACDL. Aquest Grup està format per diferents societats

de diversos països i opera (en règim de concessió o propietat) en vuit aeroports internacionals (Europa, Estats Units i
Hispanoamèrica) i gestiona total o parcialment, per compte de governs o autoritats locals, sis aeroports més.

(10)Correspon al tancament de l’exercici de 9 mesos acabats el 31 de desembre del 2004.

* Aquest annex forma part integrant de la nota 7 de la memòria dels Comptes Anuals 2004, juntament amb la qual ha de ser llegida.



ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Informe de Gestió de l’exercici 2004

L’exercici 2004 ha estat el segon exercici complet d’activitat d’Abertis Infraestructuras, S.A. (abertis), un
dels principals gestors d’infraestructures al servei de la mobilitat i les comunicacions que opera en els
sectors d’autopistes, aparcaments, infraestructures per a la logística, infraestructures per a les
telecomunicacions i aeroports.

Com a capçalera d’un important grup empresarial, l’objectiu d’abertis és seguir oferint als seus accionistes
un equilibrat conjunt d’inversions en els sectors esmentats que asseguri una adequada combinació de
seguretat, creixement i rendibilitat. En aquest sentit, de l’exercici 2004 s’ha de destacar:

• En el sector d’autopistes, l’adjudicació de la Circumval·lació d’Alacant a un consorci participat en un
25% per abertis, l’inici de l’explotació de les Radials 3 i 5 de Madrid (participades en un 23% per
abertis), la compra d’un 0,5% de participació a Schemaventotto (societat que agrupa el nucli
d’accionistes de referència d’Autostrade) i les plusvàlues obtingudes per la venda, per part de
Schemaventotto, d’un 10% d’Autostrade i per la venda, per part d’Autostrade, d’un 5% d’abertis.
Amb l’objectiu de racionalitzar l’estructura societària del Grup, s’ha produït la fusió d’abertis amb
iberpistas (participada en un 100%).

• En el sector d’aparcaments, saba ha arribat durant l’exercici a un important acord per a un nou model
tarifari amb l’Ajuntament de Barcelona, també ha fet un pla d’inversions de millora dels aparcaments
i una ampliació de les concessions, ha iniciat la seva expansió a Xile amb la compra de 6 aparcaments i
ha procedit a la construcció de nous aparcaments a Itàlia, un dels dos eixos principals, juntament amb
Portugal, de la seva expansió internacional fins a l’entrada a Hispanoamèrica.

• En el sector d’infraestructures per a la logística, se segueixen desenvolupant amb normalitat els
projectes logístics d’Àlaba, Sevilla i ZAL Prat, en els quals participa abertis, i es manté la plena ocupació
del Parc Logístic de la Zona Franca i de la ZAL Barcelona.

• En el sector de les infraestructures de telecomunicacions, cal esmentar la incorporació durant tot
l’exercici 2004 de les magnituds de Retevisión Audiovisual, la compra de la qual es va materialitzar al
tancament de l’exercici 2003, així com l’augment de la participació en Torre de Collserola fins a
convertir-se en el soci de referència, amb un 41,75% de participació.

• Per últim, en el sector d’aeroports s’ha produït la incorporació, al final de l’exercici, de la societat ACDL
que ha presentat una OPA sobre l’operador d’aeroports britànic TBI que s’ha resolt, finalment, durant
l’exercici 2005, assegurant-se el control del 100% de la societat. Al tancament de l’exercici 2004, la
inversió era de 204 milions d’euros per la compra en ferm del 29% de TBI.

Totes aquestes actuacions, unides a la bona marxa de la resta de negocis i activitats, han tingut un reflex
positiu en les magnituds i resultats de l’exercici, alhora que posen les bases per al creixement en pròxims
exercicis.

El balanç d’abertis reflecteix clarament la seva condició de capçalera de Grup i es compon de forma
majoritària per la cartera de participacions, a l’actiu, i pel finançament d’aquesta, via fons propis i
endeutament, en el passiu.

Informe anual 2004
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Durant l’exercici 2004 s’ha procedit a l’optimització de l’estructura financera del Grup, centralitzant
l’endeutament a abertis, que s’encarrega de cobrir les necessitats de fons de les societats controlades.
Igualment, s’ha produït un important traspàs de deute de curt a llarg termini al qual han contribuït, en gran
manera, les emissions de deute realitzades el novembre del 2004, en què abertis (a través de la seva filial
Abertis Infraestructuras Finance BV) va tancar una emissió privada de bons a llarg termini en el mercat USA
per valor de 600 milions de dòlars (la major col·locació en el mercat U.S. Private Placement realitzada per
una empresa espanyola durant l’exercici) i el febrer del 2004, quan abertis va realitzar, també en el mercat
internacional i sota documentació i llei espanyoles, una emissió d’obligacions simples a inversors
institucionals per valor de 450 milions d’euros.

El 2004, el compte de resultats recull bàsicament el traspàs dels resultats generats a les diverses societats
del Grup, a través de la política de dividends, com també els costos derivats de l’estructura de la
Corporació i del finançament de les inversions en les participades. Així, el resultat de l’exercici ha arribat als
361 milions d’euros, que representa un increment del 9,7% sobre l’exercici anterior i permet assegurar,
al seu torn, la política de retribució als accionistes d’abertis.

Com en exercicis anteriors, abertis ha continuat amb la política de retribució a l’accionista que combina
la distribució de dividends amb ampliacions de capital alliberades d’una per cada 20 accions existents.

El Consell d’Administració d’abertis ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d’Accionistes un
dividend complementari per a l’exercici 2004 de 0,25 euros bruts per acció, que comporta un increment
del 12,1% sobre el dividend complementari de l’exercici anterior, cosa que demostra la confiança en la
consolidació de la rendibilitat de les inversions realitzades els últims exercicis i la seva aportació creixent
al resultat.

El dividend total amb càrrec a resultats de l’exercici 2004 serà, doncs, de 264 milions d’euros, considerant
el dividend a compte ja distribuït, i comporta un increment de l’11,3% sobre el distribuït amb càrrec als
resultats de l’exercici anterior.

Per a l’exercici 2005 s’espera que continuï l’aportació positiva de totes les unitats de negoci, accentuada
per la progressiva aportació de tots els nous projectes i de les últimes incorporacions al Grup, així com
poder continuar amb la política de retribució a l’accionista.

La Societat no ha realitzat, de forma directa o indirecta, operacions amb accions pròpies, a excepció
de l’adquisició de 111.601 accions en el marc de la fusió amb iberpistas. Com a conseqüència del reduït
nombre d’accions necessàries per al bescanvi (0,16% del capital social d’iberpistas), l’emissió de nous
títols d’abertis per bescanviar amb els accionistes d’iberpistas es va substituir, prèvia aprovació per part
de la Junta General d’Accionistes, per l’adquisició d’accions pròpies i la posterior entrega als
accionistes minoritaris.
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Informe d'auditoria individual
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