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

A l'Assemblea General del Consell Esportiu del Tarragonés

Informe sobre els comptes anuals

Opiniír

Hen'r auditat els comptes anuals adjunts clel Consell Esportiu del Tarragonés (l'er-rtitat), que
comprenen el balanq a 31 d'agost de 2018, el compte de pérdues i guanys, I'estat de canvis en el
patrimoni net i la memdria 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 clel patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 d'agost de 2018, així com dels seus

resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc nonnatiu
d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 cle la memdria) i, en

particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el rnateix.

Fonartent de I'opiirió

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat arnb la normativa reguladora de I'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 l'auditor en relació amb l'auditoria dels
cornptes 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
l'exigit per la normativa reguladora cle I'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, uo hem
prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circurnstancies
que, ct'acord amb el que estableix I'esmentada normativa reguladora, hagin afectat a la necessária
independéncia cle 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 auclitoria

Els aspectes més rellevants de la auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, hau
sigut considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels
comptes anuals en el període acfual. 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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Aspectes ntés rellevarrts de l'auc{itoria Forrrra en la que s'han tractat a l'auditoria

Deutors de l'activitat per subvencions

El balanq de I'entitat al 31 d'agost de 2018
presenta un saldo deutor de 246.534,71 euros
per subvencions concedides vinculades
clirectament a I'activitat cle I'entitat.

Considerant que aquesta xifra representa,
aproxinradament, el 52% del total actiu de
I'entitat a tancarnent de l'exercici, i que el seu
desemborsament está lligat al compliment o no
de les condicions associades a les subvencions
hem considerat la valoració d'aquests actius
com un aspecte rellevant d'auditoria.

EIs nostres procediments d'auditoria per
abordar aquesta qüestió han inclds, entre
altres, la confirmació cle tercers
(Circularització). Addicionalment, l'obtenció i
análisi de la documentació facilitacla per
I'entitat per suportar la subvenció concedida.

Finalment, hem 'verificat que en les Notes
8.2.4.1i 13.2 de la memdria adjunta s'inclouen
els desglossaments d'informació relacionats
que requereix el marc d'informació financera
aplicable.

Responsabilitat de la Junta Directiva en relació amb els comptes anuals

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

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 Ia

nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat perd no garanteix que una auditoria realitzada de
conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat cl'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 econdmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria de
comptes anuals a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actifud
d'escepticisme professional durant l'auditoria. També:
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Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguts a frau o
error, varn dissenyar i apliquem procediments d'auditoria per poder respondre a aquests
riscos i obtenim evidéncia d'auditoria suficient i adequacla per proporcionar una base per a la
nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material degucla a frau és més elevat que

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

Obter-rim coneixement del control intern rellevant per a I'auditoria per tal de dissenyar
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la
finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficicia 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 ]unta Directiva.

Concloem sobre si és adequada la utilització, per la Junta Directiva, del principi comptable
d'empresa en funcionarnent 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 ell
funcionament. Si concloem que hi ha una incertesa material, es requereix que cridem l'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 rnodificada. Les
nostres conclusions es basen en l'evidéncia d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre
infortne d'auditoria. No obstant aixd, els fets o condicions futurs poden ser la causa que
l'entitat deixi de ser una ernpresa 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 acorlsegueixen expressar la imatge fidel.

a

Ens comuniquem amb la Junta Directiva de l'entitat en relació arnb, entre altres qüestions, I'abast i el
moment de realització dels procediments d'auditoria planificats i les troballes significatives de
l'auditoria, així com qualsevol deficiéncia significativa del control intern que identifiquem en el
trarrscurs 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 l'auditoria dels comptes anuals del període
actual i que són, en conseqüéncia, els riscos considerats més significatius.

Descrivim en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o
r públicament la qüestió.

Codex A
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Firma virlida

Signat per JOSEp Ma ¡nscrit al R.O.A.C.

Co.el| E¡rdq d.lT¡|'qqi¡
num.@- CONSELL ESPORTIU DEL

BALANq ABRfUJATa 3¡ dhg6r de 20tE

I 79 I

3 I 5.023

2.1

408,59 I .085, I 3

3¡

I 50.000,00 I 50.000,00

I
40.649,28

0,00
7t

30.06 t,73
68,24

a

l87 15.
I

128.367
l2

I. lmmobilitzat intangible.
2. Aplicacions informátiques.

IL lmmobilitzat material.
3. Mobiliari i equips per a processhments d,informació
4. Altres immobilitzats

VI. Inversions financeres a llarg termini,
4. Altres actius financers.

B) ACTIU CORRENT.
Il. Usuaris, patrocinadors i deutors de las activitats i altres comptes a cobrar.

L Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis.
5. Personal.

7. Altres crédits amb les administracions públiques.
IV. Inversions financeres a curt termini.

4. Altres actius financers.
V. Periodificacions a curt termini.
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.

l. Tresoreria

ACTIU NO

Nota 8.2.A.I

Nota 8.2.A.1

Nota 8.2.A. LA

Nota 8.2.A. l.B
Nota 8.2.A.1

Nota 8.2.A.1.A

Nora I I

Nota ó

Nota 5

formen part d'aquests comptes anualsnotes de la memória adjunta

Cñ.0 E¡Doad{ d.l T.r¡úm.'

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONTS
BALANC ABREUJATa lt dbsosr de 2018

(Euros)

8

3sl.6l
8

35 t.614,18 353.0

3l
1.000,00 29.000,00

8l 60. 79

300,00 406,96

36. I I 3,35

539,s2

I 1.846,5 I

t6.201,75
3.984,55

I 5.683.64

Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments.
3. Altres subvencions, donacions i llegats.

PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt termini.
II. Deutes a curt termini.

3. Altres deutes a curt termini.
IV. Creditors per activitats i altres comptes ¡ pagar.

2. Creditors varis.
3. Personal (remuneracions pendents de pagament).
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques.
5. Acomptes d'usuaris.

VI. Periodificacions a curt termini.

V, Excedent d'exercici (positiu o Degatiu).

PASSIU NOCORRENT

PATRIMONI NET

) Fons propis.
I. Fons dotacionals o fons social.

l. Fons dotacionals o fons socials.

Nora l7.C

Nota 8.2.A.2
Nota 8.2.A.2.A

Nota 8.2.A.2.B

Nota 12.2

Nota 9

adjunta formen part d'aquests comptes anualsnotes de la memdria
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Firma válida

aln-oá,c
sjt.P.rttl.. (Sr556l{!34q ¡nrsl¡a

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT A 3I d.AU.[frQAI6. NúM.

(Euros)

R: CODEX

<idell Eipqdu d.l T.rr¡¡g!.t
@- CONSELL f,SPORTIU DEL

486.990.1 I496.304,81

246.5ó7,89

0,00

240.152,66

9.584.26

27 |.7 43,t8
1.080,00

210.379,5'1

3.787,36

-10.041.53 -10,228,12

750,00

-9.478,t2
0,00

0.00

-L500,00

-8.541,53

0,00

0,00

0,000,0{
6.687,046.924,32
6.687.046.924.32

-3 I 8.975,52-293.826,45

-188.028.44 -l 64.t 60,t3
t64.075.57
- 14.19 1,48

-2.060,69
-3t.667,32
-62.743,98

-869,53

-5. 1 59,1 3

-l.840,71
-45.542,73

-84.5ó

-l 87.943,88

-l ó.002,95

-3.384,62

-39.925,62

-53.569,20

-675,45

- I 0,322,33

-1.335,70

-6t.728,0t
-84.56

-6.428,88-2.862,53
0.000,00
0,000,00
0.000,00

3.934,3s173,41
-2. l8l,l:8.643,59

78t,24
o,oo

7,12

0,oo
0.00.00
0,000,00

0,00

7,72

0,00
781'24

-

8.651.31 -t.399,91

0,000,

l. lngressos per les activitats.
a) Vendes i Prestació de serveis.

c) lngressos de promocions, patrocinadors i col laboracions'

d) Subvencions oficials a les activitats

e) Donacions i altres ingressos per a activitats

Ajuts concedits i altres despeses.

a) Ajuts concedits.

b) Despeses per col laboracions i per el exercici del cárrec de membre de I'organ de govem'

Variacions d'existéncies de productes scabats i en curs de fabricació'

Treballs realitats per I'entitat per al seu actiu

Aprovisionaments.
Altres ingressos de les activitats

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

Despeses de personal.

Altres despeses de exPlotació.

a) Sewicios exteriors.

a2) Anendaments i cánons

a3) Reparacions i conservació.

a4) Seweis professionals independents

a6) Primes d'assegurances.

a7) Seweis bancaris.

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

a9) Subministraments.

al0) Altres serveis.

b) Tributs.
Amortitzáció de I'immobilitzat.

10, Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultats'

l. Excés de provisions.

Deteriorament i resultat per al¡enacions d'immobilitzat'
Altres resultats.

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

!4. Ingressos finaneers.

15. Despeses ñnanceres.

I 6, Variació de Yalor raonable en instrum. financers.

17. Diferéncies de canvi.
18. Deter¡orament i resultat per alienacions instr.fin.

RESULTAT FINANCER ( l4+15+16 +t7+18)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.l + A'2 )

19. Impostos sobre beneficis.

notes de la memoria adjunta formen part d'aquests comptes anuals

Nota 13.2

Nota l3.l.A

Nora 13.2

Nota l3.l.A

Nota l3.l.B

Nota5/Nota6
Nota 9

Nota 13.3
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0.00

0.00

0.00

02.000

I. Augments de fbns dotacionals/fbns socials/fbns especials

(-) Reduccions de fbns dotacionals/fons sooials/fbns especials

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonaoió de deutes)

4- Altres

0.00- l .399.91ni netIll. Altres variasions de 9tt.399

378.9052.r8l16FINAL DE L'ANY A 31A. 825I339.289

canvis de criteri al 3 1 .08.1 ó i anteriorsI

-89 r.82l82.10errors al 31.08.16 i anteriorsustamentII. A

378.0t2ANY A 01.09.17 254IINICI DEB. SALDO AJI.ISTA

- l 399.91- t .399.9 Il. E,xcedent de l'exercici

moni neten eli desll. l'otal 0

moni netions deilt 0

(-) Reduccions de fbns dotacionals/fbns socials/fbns especials

Conversió de passius flnancers en patrimoni net (condonació de deutes)

0.00

0.00

0.00

4.000.004.000.00

l. Augments de fbns dotaoionals/fbns socials/fbns especials

tonsAltres

12.434.58t6.7moni netIll. Altres varia0ions de 8 7()-4.2 89

FINAL DE L'ANY A 31 I7 l8380.614

rcanvis de criteri al 31.08.17 i anteriorsustamentI

errors al 31.08.17 i anteriorsustamentII. A

t8353.0D. SALDO l29IIINICI DE L'ANY AAT

8.6518.ó51I. Excedcnt de I'exercici II

0.00en elII. Total netreconI

atrimoni netons deI.

I;rcctlerrls liub\ cne i()rls.
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