
INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

Als Associats de 

PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA 

TERRASSA 

Informe sobre els comptes anuo/s 

Hem auditat els comptes anua!s adjunts de PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA, que 
comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2014 1 el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net1 1' estat de Huxos d' efectiu i la memoria corresponents a 1' exerdci finalitzat en aquesta data. 

Responsabilitat del Patronat en re/oció amb els comptes anuals 

El Patronat de la Fundació és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ 
PRIVADA TERRASSENCA, de conformitat amb el more normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a 
Espanya, que s'identifica en la nota 2.b de la memoria adjunta, ¡ del control intern que considerin necessari per 
a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material 1 deguda a frau o error. 

Responsabilitat de 1' auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra 
auditorio. Hem dut a terme la nostra auditorio de conformitat amb la normativa reguladora de 1' auditorio de 
comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d 1etica, així com que 
planifiquem i executem 1' auditorio a fi d1 obtenír una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures 
d 'i ncorrecci ons materials. 

Una auditorio requereix l'aplicació de procediments pera obtenir evidencia d'auditoria sobre els imports i la 
informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de !'auditor, 
indosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes anua!s, deguda a frau o error. En efectuar 
aquestes va!oracions de risc, 1' auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de 
1' entitat deis comptes anuals, a f¡ de dissenyar els procediments d' auditorio que siguin adequats en fundó de les 
circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficacia del control intern de l'entitat. Una 
auditorio també indou l' avaluació de 1' adequació de les polítiques comptables aplica des i de la raonabilitat de 
les estimacions comptables realitzades per la direcdó1 així com !' avaluació de la presentad á deis comptes 
anua!s presos en el seu conjunt. 

Considerem que 1' evidencia d1 auditorio que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per la 
nostra opinió d'auditoria. 
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Segons la nostra opinió, els comptes anuals ad junts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera de PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA a 31 de 
desembre de 2014, així com deis seus resultats i fluxos d' efectiu corresponents a 1' exercici anual finalitzat en 
aquesta data, de conformitat amb el more normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que hi estigu in continguts. 

Paragraf d'emfasi 

Parem esment a olio assenyalat en la Nota 1 de la memoria adjunta, en la qual es diu que la Fundació és una 
entitat sense anim de lucre, les activitats de la qual sjemmarquen dins del proposit d' assistencia i promoció 
integral de les persones amb discapacitat psíquica, paralisi cerebral o malaltia mental, legalment reconegudes. 
Els comptes anuals adjunts sjhan preparat sota el principi dempresa en funcionament, per considerar que en el 
futur es continuaran rebent les subvencions necessaries per desenvolupar les esmentades activitats. Aquesta 
qüestió no modifica la nostra opinió. 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

En la Nota 18.g de la memona adjunta es presenta un compte de perdues i guanys on els ingressos i les 
despeses es divideixen en les activitats que ljentitat ha desenvolupat durant Pexercici 2014, seguint les 
instruccions facilitades per la Direcció General de P I.C.A.S.S. La part que correspon als ingressos i despeses 
comuns a diferents activitats, sjha distribu"lt proporcionalment al nombre djhores de treball de cada servei vers el 
nombre djhores totals treballades a PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA per cada una 
de les activitats de serveis socials esmentades. Els criteris emprats en la segregació deis ingressos i les despeses 
corresponents a les diverses activitats, així com la distribució deis serveis centrals que són comuns a les diverses 
activitats són, segons la nostra opinió, raonables djacord amb la informació obtinguda deis registres 
comptables de la Fundació. 

Hem verificat que la Memoria adjunta de l'exercici 2014 conté les explicacions relatives a la normativa legal i 
estatutaria que és d' aplicació en 1' a m bit de les Fundacions Privad es, no havent-se posat de manifest cap 
incompliment significatiu de l'esmentada normativa. 

Barcelona, 17 d'abril de 2015 
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