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INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUAL$ 

Als Associots de 

PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA 

TERRASSA 

lnfo_(fJJ.B sobre els col7)pfes onuals 

Hem audito! els comptes onuols odjunts de PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA, que 
comprenen el balan<; o 31 de desembre de 2015, el compte de perdues i guonys, 1' estat de convis en el 
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Responsabílito(df!l Palronat en re/q_ció amb els comp,tes anuals 

El Patronal de la Fundació és responsable de formular els comptes onuals adjunts, de formo que expressin lo 
imotge fidel del potrimoni, de la situoció finoncero i deis resultots de PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA 
TERRASSENCA, de conformitol omb el more normotiu d'informaci6 fi noncero aplicable a l'entitat o Espanya, 
que s'identifica en lo nota 2.b de lo memorla adjunto, i del control intern que considerin necessorí per a 
permetre lo preporació de comptes anuols lliures d'incorrecció material, degudo a frou o error. 

Resoonsobilitat d. e /'auditor 

Lo noslro responsabi!itat és expressar uno opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en lo nostro 
auditorio. Hem dut a terme la nostra aud itorio de conformital amb lo normativa reguladora de !'auditorio de 
comptes vigent o Esponyo. Aquesto normativo exígeix que complim els requeriments d'etica, aíxf com que 
planífíquern i executem ['auditorio a fi d'obtenir uno seguretat roonoble que els comptes anuals eslon lliures 
d'incorreccions moteriols. 

Una auditorio requereix l'oplicació de procediments per o obtenir evidencia d'ouditoria sobre els imports i lo 
informació revelada en els comples onuols. Els procediments seleccionats depenen del ¡udici de l'auditor, 
íncloso lo valoració deis riscos d'incorreccíó material en els comptes onuols, degudo o frau o error. En efectuar 
aquestes valoradons de risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant pera la formuloció per porl de 
l'enlilat deis comptes anuals, a f¡ de dissenyor els procediments d'oudítoria que siguin adequots en fundó de les 
circumstoncíes, i no amb la finalitat d'expressar uno opinió sobre l'eficocia del control intern de l'entitat. Una 
auditorio tarnbé ínclou l'ovaluocíó de l'odequocíó de les polítiques comptables oplicodes i de la raonobilitot de 
les estimocions comptables realitzodes per lo direcció, així com l'avoluació de lo presentoció deis comptes 
anuols presos en el seu conjunt. 

Considerem que !'evidencia d'ouditorio que hem obtíngut proporciona una base suficient i odequada per la 
nostra opinió d'auditoria. 
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Segons lo nostra opinió, els comptes anuols ad[unls expressen, en tots els ospectes signíficotius, lo imalge fidel 
del patrimoní i de lo sítuació financera de PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA a 31 de 
desembre de 2015, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents o l'exercici anual finolitzat en 
aquesto data, de conformitot omb el more normotiu d'informoci6 ~noncera que resulta d'oplicació i, en 
particular, amb els príncipis i criteris comptables que hi estigvin continguts. 

Paraqrafs d'emfasi 

Parem esment a allo ossenyalat en lo Nota 1 de lo memoria od[unto, en la qual es diu que lo Fundoci6 és uno 
entitot sense ónim de lucre, les octivitats de la quol s'emmorquen dins del proposit d'assistencio i promoció 
integral de les persones amb discopacitot psíquica, porolisi cerebral o maloltio mental, legolment reconegudes. 
Els comptes anuals odjunts, s'han prepara! solo el principi d'empresa en funcionoment per considerar que en el 
futur es continuaran rebent les subvencions necessaries per desenvolupar les esmentades activilots. Aquesta 
qüestió no modifico la nostra opinió. 

Informe sobr~ .. oltres requeriments legals i r:eglamentaris 

En lo Nota 18.g de la memoria adjunto es presento un compte de perdues i guanys on els ingressos i les 
despeses es divideixen en les activitots que l'entitat ho desenvolupot duran! l'exercici 2015 1 seguint les 
instruccions facilitadas per lo Direcció General del S.I.S.P.A.P. Lo part que correspon als ingressos i despeses 
comuns o diferents octivitols, s'ho distribu'it proporcionalment al nombre d'hores de treboll de coda servei vers el 
nombre d'hores totols trebollades o PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA per codo uno de 
les aclivilals de serveis sociols esmentades. Els criteris emprats en la segregació deis ingressos i [es despeses 
corresponents a les díverses activitats, així com la distribudó deis serveis centrols que són cornuns o les diverses 
activitats són, segons lo nostra opinió, roonables d'ocord omb la informoció obtingudo deis registres 
comptobles de la Fundoció. 

Hem verifica! que lo Memoria adjunta de 1' exercici 2015 conté les explicacions relotives o la normativo legal i 
estatutario que és d'oplicaci6 en l'ombit de les Fundacions Privades, no havent-se posat de manifest cap 
incomplimenf significotiu de l'esmentoda normativo. 

Barcelona, 16 de maig de 2016 
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