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lnforme d'auditoria de comptes anuals emés per un auditor independent

A l'Assemblea General del Consell Esportiu delTarragonés

lnforme sobre els comptes anuals

Opinió

Hem auditat els comptes anuals adjunts del Consell Esportiu del Tarragonés (l'entitat), que comprenen el
balang a 31 d'agost de 202L, el compte de pérdues i guanys, I'estat de canvis en el patrimoni net i la
memória corresponent a l'exercici finalitzat en aquesta data.

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel
del patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 d'agost de 202t, així com dels seus resultats
corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació
financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memória) i, en particular, amb els
principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Fonament de l'opinió

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria
de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més
endavant en la secció "Responsabilitats de I'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals" del
nostre informe.

Som independents de l'entitat de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els d'independéncia,
que són aplicables a la nostra auditaria dels comptes anuals a Espanya segons I'exigit per la normativa
reguladora de I'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de
I'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb el que estableix
l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat a la necessária independéncia de manera que s'hagi vist
compromesa.

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada
per a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de la auditoria

Els aspectes més rellevants de la auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han sigut
considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes
anuals en el període actual. Aquests riscos han sigut tractats en el context de la nostra auditoria de
comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una
opinió per separat sobre aquests riscos.
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^rf- Consell Esportiu del Tarragonés

Aspectes més rellevants rle l'auclitori.r Forma en la tlue s'han tractat a l'atrditolia

Compliment de les condicions establertes a les subvencions rebudes

Tal com s'indica a les notes 8.2, L3.2 i 20 de la
memória adjunta, una part significativa dels

recursos obtinguts per I'entitat provenen de

subvencions, les quals estan destinades a

finangar la realització de les finalitats definides

als seus estatuts que es detallen a la nota 1,

fonamentalment al foment, la promoció i

l'organització de l'activitat esportiva en edat

escolar de carácter no obligatori dins la comarca

del Tarragonés.

Hem dut a terme, entre d'altres, els

procediments d'auditoria següents:

Análisi del compliment dels requisits establerts a

les resolucions de concessió de les subvencions

rebudes.

Análisi del registre, raonabilitat i moviment de

les subvencions. Hem verificat la correcta

imputació al compte de resultats, l'impacte al

patrimoni net, a I'actiu ial passiu del balang.

Comprovació a través de I'análisi de les actes de

I'entitat, que no hi ha aspectes rellevants

produits fins a la data d'emissió del nostre

informe.

Addicionalment, hem verificat que la memória

inclou els desglossaments d'informació que

requereix el marc d'informació financera.

Considerant que representen una part

significativa dels recursos obtinguts per I'entitat i

que hi ha diversos requisits de compliment, hem

considerat aquest assumpte com un aspecte

més rellevant de la nostra auditoria.

Responsabilitat de la Junta Directiva en relació amb l'auditoria dels comptes anuals

La Junta Directiva és la responsable de formular els comptes anuals adjunts; de manera que expressin la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats "de l'entitat, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per
permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, la Junta Directiva és la responsable de la valoració de la capacitat de
l'entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions
relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament
excepte si la Junta Directiva té la intenció de liquidar l'entitat o de cessar les seves operacions, o bé no hi hagi
una altra alternativa realista.

Responsabilitat de l'auditor en relació amb I'auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures
d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat peró no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat
amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció
material quan existeix. Les incorreccions poden deure a frau o error i es consideren materials si,

individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixin en les decisions
económiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
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^rl- Consell Esportiu del Tarragonés

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes
anuals a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional
durant l'auditoria. També:

ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguts a frau o error,
vam dissenyar i apliquem procediments d'auditoria per poder respondre a aquests riscos i obtenim
evidéncia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de
no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que

a

en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col'lusió, falsificació,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errónies, o l'elusió del control intern.

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria per tal de dissenyar procediments
d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, ino amb la finalitat d'expressar una
opinió sobre l'eficácia del control intern de l'entitat.

Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions
comptables i la corresponent informació revelada per la Junta Directiva.

Concloem sobre si és adequada la utilització, per la Junta Directiva, del principi comptable d'empresa
en funcionament i, basant-nos en l'evidéncia d'auditoria obtinguda, vam concloure sobre si existeix o
no una incertesa material relacionada amb fets o condicions que poden generar dubtes significatius
sobre la capacitat de l'entitat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que hi ha
una incertesa material, es requereix que cridem I'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la

corresponent informació revelada en els comptes anual o, si aquestes revelacions no són adequades,
que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidéncia d'auditoria
obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant aixó, els fets o condicions futurs
poden ser la causa que l'entitat deixi de ser una empresa en funcionament.

Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació
revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una manera que
aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Junta Directiva de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, I'abast i el moment
de realització dels procediments d'auditoria planificats i les troballes significatives de I'auditoria, així com
qualsevol deficiéncia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació a la Junta Directiva de l'entitat
determinarem els que han estat de més significatius en I'auditoria dels comptes anuals del període actual i que
són, en conseqüéncia, els riscos considerats més significatius.

Descrivim aqu nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentaries
prohibeixin la qüestió

CODEX P.U
lnscrita en el n" 52022

a

a

Josep
lnscrit

nt Micola
n'15433

3

L5 defebrer de2O22



ConJtll ¿sponlu del T¡n¡gone¡

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONES

Comptes Anuals

31 d'agost de2O2L



1

de :0ll
(Euros)

Cdsll E prt¡u d.l T.rr¡s¿5

CONSELL ESPORTIfI DEL T

ABREUJAT a 3 I

ACTIU NOTES ¡IE LA
MEüéR¡A EXf,RCtCT 2t-20 EXERCTCI 20-t9

t.16.280,25 t38.563.33

9.736.26Nola 6 1.225,29

9.736.26 1.725_29

1.54J.99 2.f,38.01Il. lmmobilitz¡t material,
3. lvlobiliari i eilt¡ios oer a rrrocessarnents diintbrmaiió

l. Aplicacions

¡\) ACTIt-; NO CORRENT
I. Im mobilitzal intansible.

Nota 5
782.32 t.219,71

4. Altres inrmobililzts 761.67 1.088_33

0.00 0,00llL lnversions irn mobiliirries.
I\'. Réns dc ptrf rimoni cultural. 0.00 0.00
\¡. lnvcrsions en entit¡lts del grrrp i associades a llarg termini. 0,00 0,00

135.000.00Nota 8.2.A.1 135.000,00

l15.000.00 I 35.000.00

0.00 0,00

\¡1. Inversions financeres r lhrs tennini.

\¡II. Aclins per im oost diferit.

B);\CTIU CORRENT

4. Allres actius llnancers.

2t{.594,8.1 380.786,90

0,00 0.00
83,338.35II. fisr¡aris, patrocinadors i deutors rle ltr activitats i altres comptes a cobrar

l. Existincies.
NotaS2Al 223.111,37

Nota 8.2.A.1.A l4 501..19 9.4ó1.85

Nota 8.2.A. l.B ó8.83ó.86 2 I 1.979.51
0.00 0.00

Nota 8.2.4.1 0.00 0.00
3.673.61 3.570,71

Nora 1l 127.582,85 153.774,82

t27 581 85 153.774.82

360.875,09 519.350.2JTOT.{L ACTIU (.q,+B)

L cs notes dc la nremüria adir¡nta tbnnen oarl d'atlr¡ests colnDtes amnls

1ll. lnversions en entifrts del srun i sssociades s curt termini,

!'L Efccfiu i altres actius líquids equivalents.

I lJsuaris i deutors per vendes i prestació de seneis.

l. Tresueria.

7 Al¡res cr¿dits anlb les administracions pírbliques.

l\'. Invcrsions financeres a curt termini.
1¡. Pcriodificacions a curt termini.
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CONSELL ESPORTITI DEL TARRAGONES

.{.BREUJAT ¡ 3 I de :0ll

NOTES DE LA
MEMÓruA EXERC|C| 2l-20 EXERCIC¡ 2fLI9PATRIIVIONI NET I PASSIU

282.322,27 ¡05. I 0J. t3.\) PAI'RlllO\..r NltT Nota 9

282.522,27 36E.103,t3
368. t 03. l3 37t.98r.76

\-l) Fons propis.
l. !-ons dotacion¿ls o fons social.

_1ó8.103.13 37r.981.76
0,00 0.00
0.00 0,00

0,00 0,00
-115.580.11(r -l.tt7¡t.61

ll. Fons cspecials.

lll. Iireedcnts d' cxercicis rnteriors.
I\i. E¡redenls Dendenls d'aDlic¡ció en activitals estafutilies.

I lions dotacionrls o lons socials.

\¡I. ;\portacions per a comllensar Dérdues.

\'. l\cedent d'exercici {positiu o negaliu).
0,00 0,00

Nota l7.C 0.00 37.000.00,\-2) Subvencions, donacions i lkgats rebuts i altres aiustaments.
0.00 3 7.000.00

0.00 0.00

I Altrcs subvencions- donacions i llegats.

B) PASSII: ]\O CORRENT
0.00 0.00I. Provisions ¿ llarg ternlini.
0.00 0,00

Ill. l)eutcs ílmb entit¡rfs del sruo i associades a llars terrnini.
ll. Deutes a llarg termini.

0,00 0.00

0.00 0.00

0,00 0,00

difcrit.InlIV. l¡ssius
\/. I'eriodificacions a llarg fermili.

78.352.82 114.217.10

0.00 t3.678,75

Nota 8.2.A.2 27.288.7t 27.348,71

-l Allres deules a curl termini.

c) P,\sstLr cToRRENT

L Provisions a curt ternrini.
Il. Dcutcs a cura lermini.

Nota 8.1.4.3.4 17.288.7 r 2i .348.7 t

0.00 0.00

24.094.59 46.606.30

Nota 8.1.4.2.8 I L420.50 ,13.619.02

I 84.50 0.00

I 1.489.59 12.98't _28Nora 12.2

26.969,52 26.6t3,34

360.875.{B 519.350.23

-l -Pcr.<onrl { r-cnrxrerac¡ons pendcnls de pagatncnt ).

TOTAL P,{TRIMONI NET i PASSru (,{+B+C)
I-cs nolcs dc la nrenldri¡ adjilnta tbrmen part d'aqucsts comptes anuals

ues

lll. Dcutes anlb tnlitats del srun i flssoci¡des a curt t€rmini.
I\:. (:rcditors ¡ctivitats i altres romptes a pagrr.

.l Clrcditrrrs raris

\¡1. Pcriodificacions a curt termini.
corrent i allres tleutes amtr les adrninistracions1 l'u.!!l'r ¿"1.
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CONSELL ESPORTILI DEL TARRAGONTS

COñIPTE DE RESULTATS ¿\BRELU..\T a -ll de :021
Conqil LsFftiu dal

( Euros)

(DEt¡RE/HAVER)
NOTES DE LA

üEMÓRIA EXERCtct 2t-20 EXERCTCT 20-I9

l. lng¡essos per les actiYitats.
a) Vcndcs i prestació de selrcis.

Nola 13 2 287.413,87 {t7.358.42
I 00.636,3ó 16'1 552 2)

c) Irgressos dt pmnrocions, patrocinadors i col laboracions.

Subr,cncions oficials a les activitals.
cl I)olacio¡rs i allres ingressos per a activitats.

?,'{ju ts c0ncedils i altres desreses-

a) A¡uis c0ncedits.

b) l)¿sDeses rrcr col laboracions i rrer el exercici del cdnrc de membre de l'órgan de govern.

J. \'ariacions rl'existéncies de productes acabats i en curs de fatlricació,
.1. Treballs realitzats Der I'entitat Der al ser¡ actiu

6. Altres de les activitals
b),4.llres irrqrcssos accessoris i altres de seslió corrent

7. de personal.
8. Altres tkspesrs dc explotació.

a) Servicios erteriors.
a2) Arreflda¡renfs i cánons.

0tls I consell'aclo.

a4 ) Sen'eis prot'essiouals independents.

1.500.00 3.868.62

181.952,3r') 244.948,78

2.325.21 988.8C]

-5.6tt I ,26 -6.800, I 6

-750 ( )r) -7ir).(¡r¡

Nota 13 I A -1 9ll lfl -r) r)5r, l6
0,00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Nola 13.2 7.839,36 6.779.22

7 819 36 6.779.22.

Nota li. l.A -266.62 1, t 0 -2{6.ilr.r-t

Nota l3.l.B
-107.{8t.59 -1i2.16.1.72

- l(i7 Jlt I 5(.) - I ;l J()'1.71

-15.()71.5 I - te lJlil.ll
-5 l¡i0.7i) -r io-l u?

I 9 S1() f)7 -tS t7't.lrr
a6) Prines d'assegurances

a7 I Scn cis bancar is

I ¡i.-l7l.i)o -ll l(rr).li()
I qt)5 lti -l 515 ti

_ _ l8l [l!t-!_lj9r!q! propagan4a i relacions públiques

a9 ) Sublninistranlents.

al0) Altres seneis.

-t.6.[.J I -ll. Il{r.lJo
l.iil.rfi -l,l| lilJ

-.ll r)ll9c -j I {tt7.7t)
9. Anlortifzació de I'immobilifzat.
I 0. Sutryencions, donacions i llesats trasnassats al resultrts-

l!.Elg-"1 de provisions.
12. I)etcrbrament i rcsultat Der alienacions d'imrnobilitzat.
13. ¡\ltres rrsultsts.
A.t) REStjLl'A't'

rs.

15. Despesrs fina¡cerrs.
16. Vari¡ció tle valor raonabte en inslnrm. finaucers.
17. Diferéncies dc canvi.
18. Deterioramcnt i resultat Der ¿lienacions instr.fin.

¡\.2) ITESI'LTAT FINAI\{CER ( l4+15+16 +17+18)

A:l) tsqllltl .4'f ..\BANS D'IiltPOSTOS ( A.I + A.2 )

beneficis.

;\.{} RESI:LTAT DEL EXERCICI ( A.3 + 19 )
Lcs notes tlc la mcnroria ad-junta fbrnren |rart d'aquesls con)ptes anuals

Nota5/Nota6 - l.e t 1.5.l -2.{79.8(}
Nofa 9 0.00 0.00

0,00 0,00

0.00 0.00

Nota 13.3 E57,59 t 67,58

-ft5.587.67 -3.885.76

6,8t 7,t3
0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00

0.00 0.00
6.8 t 7,r3

-85.51i0.86 -J. fJ7tr.6l

0,00 0.00

-85.580.ti6 -3.878.63
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Conrll ElfErrlu dcl 'f¡rr¡egna.i

l:xcedents
r'xcrcicis
anterirlrs

lixcedent clc

l'cxcrcici

Subvcncions.
donacions i

Fons rehuts 'l'()'l'Al-

¿

A. SALDO,I'INAL DE L'ANY A 3I.08.20I9 360.265.4e 0,00 t1.716,27 35.000.00 406.981.76

!;ljgsla¡¡cnt per canvis dc critcri al 3 1.08. l9 i anteriors

ll. A.justanrent per errors al 3 1.08. l9 i anleriors 0.00

B. SALDO AJUSTAT, INICT DE I,'ANY A (¡I.O9.2OI9 360.26s.49 0,00 1.7 t6,27 35.000.00 40ó.98 t .7ó

-i.ti7li.(r3-i.{i7lJ.6ll. Excedent de I'exercici

II.'lbtal ingresos i despeses rcooncguts en el patrirnoni net 0,00

Ill. Operacions de patrimoni nct 0,00

l. Augments dc lons dotacionals/l'ons socials/lbns especials

2. (-) Reduccions de lons dotacionals/fbns socials/fons especials

3- Clonversió de passius financers en patrinroni net (condonació de deutes)

4. Altres aportacions

0,00

0.00

0"00

2.000.002.000.00

IIl. Altres valiacions de patrimoni net I I .7 t6.27 0.000.00 -l1 7 t6.27

C. SALDO, FINAL DE L'ANI'A 3I.08.2020 37t.981,76 0,00 -i.ti7lt.6i 37.000.00 405.103.13

L Aiustament per canvis de oriteri al 3 1.08.20 i antcriors

II. Aiustarnent per errors al 3 1.08.20 i anteriors 0.00

D. SALDO AJI,TSTAT.INICI DE L'ANY A OI.O9.2O2O 0.00 -3.87f.i.6r 37.000.00 405.103.t3371.98t -76

-ll-s.5 u t). lt()-{i5.5110.86l. Il-xcedent de I'exercici

ll. Total ingresos i despeses reconeguts en el rratrimoni net 0.00

0.00IIl. Operacions dc patrimoni nct

l. Augmcnts dc firns dotacionals/l'ons sociais/lons espccials

2. (') Reduccions de l'ons dotacionals/fbns socials/fbns cspccials

3. Conve¡sió de passius hnancers cn patrimoni net (condonaci() clc deutes)

-1. Alhes apoilacious

0.00

0.00

0.00

-.17.(x)0.(x)-.17.0(x).txl

Ill. Altres r ariacions dc natrimoni nct 0.003.878.63-.l.ti7fr.6i

I'INAt, DE l.'ANY A 31.08.2020 0.00 282.522.273ó8.r03-r3ti. 0.00 -85.-slJ0.8ó


