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INFORME D'AUDlTORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDlTOR INDEPENDENT 

A !'accionista únic de !'EM PRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÓM ICA 
DE CORNELLÁ, SA, 

Opinió 

Hem audita! els comptes anuals de l'EMPRll<:SA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA l 
ECONÓMICA DE CORNELLÁ, SA (la So,;.:ietat), que comprenen el balarn;: a 3 1 de desembre de 2018, el 
compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l' estat de fluxos d'efect iu i la memoria 
con-esponents a l'exercici fi na litzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patr imoni i de la si tuació financera de la Societat a 31 de desembre de 20 18, així com deis seus resultats i 
tluxos d'efectiu con·esponents 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 2.1 de la memoria) i, en particular, amb 
els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de confo1:mitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabili tats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant 
en la secció Responsabilitats de /'auditor en relació amb I 'auditoria deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els d' independencía, que 
són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons alió que exigeix la normativa 
reguladora de l'activítat d'audítoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de 
!'auditoria de comptes ni hi han conc01Tegut s ituacions o circumstancies que, d'acord amb alió que estableix 
l'esmentada normativa reguladora, hagin afoctat la necessaria independencia de manera que s' hagi vist 
compromesa. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hiem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la 
nostra opini ó. 

lncertesa material relacionada amb l'empres:a en funcionament 

Parem esment a allo assenyalat en la nota 2.3 de la memoria adjunta, en la qua! s' indica que tot i presentar un 
fons de maniobra positiu, un component significatiu del mateix es troba fonnat per existencies de difícil 
real itzac ió immediata. La capacitat actual de la Societat per a realitzar els actius i liquidar els passius pels 
imports i segons la class ificació amb la qua] figuren en els comptes anuals adj unts, dependra deis suposits clau 
indicats en l'esmentada nota, que inclouen el recolzament financer de I 'Ajuntament de Cornella de Llobregat. 
Els comptes anuals adjunts han estat form ulats pels administradors sota el principi d'empresa en funcionament. 
Aquests fets o condicions, indiquen l' existenc:ia d' una incertesa material que pot generar dubtes signiftcatius 
sobre la capaci tat de la Societat per a continuar com a empresa en funcionament, La nostra opinió no ha estat 
modificada en relació amb aquesta qüestió. 
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Aspectcs més rcllcvants de !'auditoria 

Els aspectes més rellevants de !'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat 
considerats com els riscos d' incorrecció material més significatius en la nostra auditoria deis comptes anuals del 
periode actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostrn auditoria deis comptes anuals en el seu 
conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separar sobre aquests 
riscos. 

A més de la qüestió descrita en la secció lncertesa material relacionada amb ! 'empresa en funcionament, hem 
detenninat que els riscos que es descriuen a conlinuació són els riscos més significatius considerats en ('auditoria 
que s'han de comunicar en el nostre informe. 

Valoració de les inversions immobiliaries i de le:s existencies 

Descripció 

La Societat posseeix actius immobiliaris, els quals es tTOben registrats en els epigrafs d'Inversions immobiliaries 
i d'Existencies per imports respectius de 37.490 i 97.425 milers d'euros i que representen un 76 % del total actiu. 
Es detalla infonnació sobre els elements inclosos en els esmentats epígrafs en les notes 4.3, 4.6, 6 i 11 de la 
memoria adj unta. 

Per a avaluar si hi ha indicis de deteriorament en aquests actius, la Societat considera el que es despren deis 
info1mes de valoració que encarrega anualment a experts independents, deis compromisos de venda vigents i de 
l'Ordre EHA/733/2010, de 25 de mar9, perla que s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que 
operen en determ inades circumstancies. 

Ens hem centrar en aquesta arca ates la seva importancia sobre el total d'act.ius i els resultats de la Societat i ates 
que canvis en les valoracions comptables d'aquests actius podrien conduir a una variació rellevant en el compte 
de perdues i guanys, en el patrimoni net i en la si tuació financera de la Societat. 

Resposta de (' auditor 

Coma part del nostre treball d'auditoria, hem obtingut la documentació de les valoracions de tetes les inversions 
immobiliaries i existencies efectuades al tancament de l'exercici per experts independents, així com les 
informacions o evidencies que han estat necessüries per a entendre els raonaments emprats en cada cas per part 
de la Societat, per tal de corroborar la raonabi litat de les valoracions de les inversions immobiliaries i de les 
existencies comptabilitzades al tancament de l'exercici. Tanmateix, hem avaluat els detalls corresponents 
inclosos en les notes 4.3, 4.6, 6 i 11 de la memoria deis comptes anuals adjunts. 

A ltra informació: Informe de gestió 

L'altra informació compren exclusivament !' informe de gestió de l'exercici 2018, la formulació del qua! és 
responsabil itat deis administradors de la Societat i no forma part integrant deis comptes anuals. 

La nostrn opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix !' informe de gestió. La nostra responsabi litat 
sobre !' in forme de gestió, de conformitat amb e l que exigeix la normativa reguladora de l' activitat d'auditoria de 
comptes, consisteix en avaluar i infom,ar sobre la concordan9a de !' in forme de gestió amb els comptes anuals, a 
partir del coneixement de l'entitat obtingut en la realització de !'aud itoria deis esmentats comptes i sense 
incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidencia durant la mateixa. Així matei x, la nostra 
responsabili tat consisteix a avaluar i in fo1mar de si el contingut i presentació de !' informe de gestió són 
conformes a la normativa que resulta d'ap licació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, oem que hi 
ha incorreccions materials, estem obligats a informar-ne. ~,i11 ,; 

~ ~ r.,. 
~ ~ ;; ~ 
~ ~~i'!al .,. 
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Sobre la base del treball realitzat, segons el des,crit en el paragrafanterior, la informació que conté !' informe de 
gestió concorda amb la deis comptes anuals de l ' exercici 20 18 i el seu contingut i presentació són conformes a la 
normativa que resulta d' aplicació. 

Responsabilitats deis administradors en relació amb els comptes anuals 

Els admini stradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el marc normatiu 
d' infonnació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intem que considerin necessari per permetre 
la preparació de comptes anuals lliures d' incorrecció material, a causa de frau o en·or. 

En la preparació deis comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la capacitar de la 
Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons coITespongui, les qüestions relacionades 
amb empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els 
administradors tenen la intenció de liquidar la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra 
alternativa realista. 

Responsabilitats de !'auditor en relació amb !'auditoria deis comptes anuals 

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

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb 
la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció 
material quan existeixi. Les incoITeccions poden ser degudes a frau o error i es consideren materials si, 
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques 
que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

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

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, 
dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidencia 
d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base pera la nostra opinió. El risc de no detectar una 
incorrecció material a causa de frau és més e leva! que en el cas d' una incorrecció material a causa d'en'Ol', ja 
que el frau pot implicar col· lusió, fals ificació, omissions del iberades, manifestacions intencionadament 
em'm ies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rell,~vant pera !'auditoria ambla finalitat de dissenyar procediments 
d' auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la final itat d'expressar una opinió 
sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades la raonabilitat de les estimacions 
comptables i la co1i-esponent in formació revelada pels administradors . 

• 
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• Avaluem la presentació global, ('estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la informació revelada, 
i s i e ls comptes anua ls representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen 
expressar la imatge fidel. 

Ens comun iquem amb els administradors de l'entitat en relac ió amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment 
de realització de ('auditoria p lanificats i les troballes significatives de !'auditoria, així com qualsevol deficiencia 
significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de !'auditoria. 

Entre els riscos que han estat objecte de comunicació als administradors de l'entitat, determinem els que han 
estat de la major significativitat en l'auditoria deis comptes anuals del període actual i que són, en conseqüencia, 
els riscos considerats més sign ificatius. 

Descri vim aquests r iscos en e l nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentaries 
prohibeixin reve lar públicament la qüestió. 

Barcelona, l 5 d 'abril de 2_9.J,.z..---+--
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