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Sociedad de Auditoria de Cuentas 

INFORME DAUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS ABREUJATS 

Ais accionistes de TECSAL, S.A.: 

Informe sobre els comptes anuals abreujats 

Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de TECSAL, S.A., que comprenen el 

balanc abreujat a 31 de desembre de 2014, el compte de perdues ¡ guanys 

abreujada, l'estat abreujat de canvis en el patrimoni net i la memoria abreujada 

corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Responsabilitat deis administradors en relació amb els comptes anuals 

Els administradors son responsables de formular els comptes anuals abreujats 

adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situado 

financera i deis resultats de TECSAL, S.A., de conformitat amb el marc normatiu 

d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 3 de 

la memoria adjunta, i del control intern que considerin necessari per a permetre la 

preparado de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

Responsabilitat de ¡'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts 

basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat 

amb la normativa reguladora ce l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta 

normativa exigeix que complim els requeriments d'ética, així com que planifiquem i 

executem l'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals 

están lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix raplicació de procediments per a obtenir evidencia 

d'auditoria sobre els imports i la informado revelada en els comptes anuals. Els 

procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració deis 

riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En 

efectuar aqüestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern 

rellevant per a la formulado per part de l'entitat deis comptes anuals, a fi de 
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dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en fundó de les 

circumstáncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficácia del 

control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació de 

les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 

comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la presentació deis 

comptes anuals presos en el seu conjunt. 

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base 

suficient i adequada per a la nostra opinió d'auditoria. 

Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situado financera de la 

societat TECSAL, S.A. a 31 de desembre de 2014, així com deis seus resultáis 

corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el 

marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els 

principis i criteris comptables que h¡ estiguin continguts. 

Parégraf d'émfasi 

Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, parem esment a alió senyalat en la 

Nota 16 de la memoria adjunta, en la qual es diu que la Societat té un passiu 

contingent per import de 92.882,68 euros per la obligado en que ha incorregut amb 

el seu personal de suport i especia I itzat, originada per la supressió de la paga 

extraordinaria de desembre de 2012 d'acord amb l'article 2 del Reial Decret 20/2012. 

Informe sobre altres requeriments legáis i reglamentaris 

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2014 conté les explicacions que els 

administradors consideren oportunes sobre la situado de la societat, l'evolució deis 

seus negocis i sobre altres assumptes i no forma part ¡ntegrant deis comptes 

anuals. Hem verificat que la informado comptable que conté l'esmentat informe de 

gestió concorda amb la deis comptes anuals de l'exercici 2014. El nostre treball com 

a auditors es limita a la verificado de l'informe de gestió amb l'abast esmentat en 

aquest mateix parágraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a 

partir deis registres comptables de la societat. 

S'ha revisat el compliment de la normativa reguladora de fons públics que puguin 

afectar a les activitats de la Societat a l'exercici 2014 i no s'han observat 

¡ncompliments de la legislado relativa a radministració i control deis fons públics. 

S'ha revisat el compte de resultats de l'exercici 2014 de les activitats de servéis socials 

subvencionades per I1CASS i peí Departament d'Empresa i Ocupado i la segregado 

deis ingressos i despeses corresponents a les diverses activitats, servéis o centres de 
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l'entitat, els quals han estat elaboráis d'acord amb les instruccions de l'esmentat 

organisme i garanteixen un mínim raonable de fiabilitat. 
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