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Audiaxis 

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITARIA BELLVITGE 

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emes per un auditor independent 

Aspectes més rellevants 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 dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context 

de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra 

opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separada sobre aquests riscos. 

Hem determinat que les qüestions que es descriuen a continuació com les qüestions clau de 

!'auditoria que s'han de comunicar en el nostre informe. 

Avlicació del vrincivi d'emvresa en funcionament 
... ..... :.. .... 

El Patronat de l' Entitat informa a la nota 2.f) de la memoria adjunta, de !'existencia de factors 

causants de dubte sobre la aplicació del principi d' empresa en funcionament en la formulació 

dels comptes anuals adjunts. Per aquesta circumstancia el Patronat ha realitzat judicis, 

estimacions i assumpcions que mitiguen els dubtes sobre la evolució futura de la Fundació. 

Degut a l' elevat nombre d' estimacions i judicis l'hem considerat un a.rea rellevant de 

!'auditoria, concentrant més esforc;:os en aquesta. 

Com s'ha treballat en !'auditoria: 

Analisi dels contractes de serveis, les seves característiques i periodicitats, vinculant 

aquests amb el registre dels ingressos corresponents i el seu meritament, així com un 

estudi de la renovació dels mateixos a data de formulació del present informe. 

Ana.lisis dels fets posteriors i evolució de les diferents activitats de l'Entitat a data 

d'emissió del present informe, especialment, la continu'itat de les Unions Temporals 

d'Empreses i arra.lisis de !'impacte d'aquestes al resultat de la Fundació. 

Hem realitzat la auditoria de la societat E.I Brot Serveis Integrals de Jardineria, S.L.U., 

entitat vinculada a Fundació Obra Social Comunitaria Bellvitge. 

Hem tingut reunions amb la Direcció per avaluar la evolució del pla estrategic de 

l'entitat. 

Correcte desglossament i informació de l'apartat comentat en els comptes anuals. 

Obtenció de la carta de manifestacions signada. 

2 



Audiaxis 

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITARIA BELLVITGE 

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emes per un auditor independent 

Responsabilitat dels membres del Patronat en relació amb els comptes anuals abreujats 

Els membres del Patronat de la Fundació són responsables de formular els comptes anuals 

adjunts, de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 

resultats de l'Entitat, de conformitat amb el marc d'informació financera aplicable a l'entitat a 

Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació dels comptes 

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

En la preparació dels comptes anuals, els membres del Patronat de la Fundació són 

responsables de la valoració de la capacitat de l'Entitat de 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 els 

membres del Patronat tenen intenció de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions, o bé 

no existeixi una altra alternativa realista. 

Responsabilitat de l'auditor en relació amb }'auditoria dels comptes anuals abreujats 

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 la nostra opinió. 

Seguretat raonable, és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada 

de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre 

detecti una incorrecció material quan existeix. 

Les incorreccions materials es poden produir per frau o error i es consideren materials si, 

individualment o de forma agregada, es poden preveure raonablement que influeixin en les 

decisions economiques que els usuaris puguin prendre basant-se en els estats financers. 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 

d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una 

actitud d'escepticisme professional durant tota !'auditoria. També: 
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Audiaxis 

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITARIA BELLVITGE 

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emes per un auditor independent 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els estats financers, deguts a

frau o error, vam dissenyar i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests

riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a

la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat

que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar

col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament erronies, o

l'elusió del control intern.

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'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'eficacia del control intern de l'Entitat.

• A valuem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels membres del Patronat.

• Concloem sobre si és adequada la utilització, pels membres del Patronat, del principi

comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidencia d'auditoria obtinguda,

vam concloure sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb

condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'Entitat per

continuar com a empresa en 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 anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que

expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en !'evidencia

d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria.

No obstant aixo, els fets o condicions futurs poden ser la causa que l'Entitat deixi de ser

una empresa en funcionament.

• Avaluem la presentació global, !'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 aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els membres del Patronat de la Fundació en relació amb, entre altres 

qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes 

significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiencia significativa del control intern que 

identifiquem en el transcurs de !'auditoria. 
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Audiaxis 

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITARIA BELLVITGE 

Informe d'auditoria deis comptes anuals abreujats emes per un auditor independent 

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació els membres del Patronat de 
la Fundació, determinem els que han estat de la major significativitat en !'auditoria deis 
comptes anuals del període actual i que són, en conseqüencia, els riscos considerats més 
significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, 1 de juliol del 2022. 
AUDIAXIS AUDITORES, S.L.P. 

Socia-Auditora de comptes (R.O.A.C. 20.811)
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FUNDACIÓ 

OSCOBE 
lnserJnt 11-l�s_lons 

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITARIA BELLVITGE 

ACTIU 

Al ACl'lU NO CORllENT 

l. lm111ohillt'liH int11ngihlc 
l. Aplicacions infonn:1.tiqu� 

11. ln1111ot1illtut m1ttcrlal 
I .TCITO:n\'$ i CQO-�tru.:dons 
2 lnst:it."lncions 11).:;uiqucs i nlln: inmobil11zn1 m;1tcmil 
5. l11movili1zacioos matcrials en e� i a..:ompto:s. 

111. ltl\·tufono im11ollili;1ritJ 
1.Tcm:nys i .:onsliu..:cimu 

111. Im·cnloni en cnlil;1ti <ltl gru111 auochultJ a IUI 
1. ln�trumcnts lle patrimoni 
2. C&Jiis a .:1 1ti1:us Jd grup 

1\1. ln\'Cti101u financcns iL llarg lcnnlnl 
:!.Altrcsactiusfoun..:ct':i 

B) ACTIU CORREl'IT 

Jf, Usuarh1 p.ilrMinadors i Jtulors de l(s 
actl\'11:1.h I allru comptu .1 cC1lm1r 
1. Usu:lrís i lkutors per \"endes i prcsln..:iú Je s,:wcis 
2 Altrcs dcutors 
3 Altres .:1\.-dits llrnb b AJminístrn..:ions PUhtiquc.'I 

111. In,·trslom tn tntlt.lts dtl 11,ru¡11 iusoclades .i el! 
l. Cn!Jits a cntitats 

IV. lnnrslonJ financcru a curl termlnl 
l. lns 1rumcnts Je p:utimooi 
4.Altr,:s:i.:tiuslin.m.:.:rs 

V. Pcrl0Jlficitclo111 a cun 1crminl 

VI. Efectiu f allru .icliu, líqulJs cquh•¡1Jrnts 
l. Trcso1wi:1 

TOTALACTIU (A+B) 

NÚM. D'fNSCRJPCIÓ 332 

NIF: G-17.143.108 

Balancos abreujats a 31 de desembre de 2021 i 2020 

Notes lle la 
memtlrb 

9, 11 

18 

14 

<Jí 18 

(f.urus) 

2021 2020 PATRlMONI Nf.T I PASSIU 

J,151.181,17 2,..C08.676.82 Al PATRJMONI l''ll'"ET 
A-1) Fons rrorh 
l. fons do1;1don¡¡ls o ío111 soci.i.b 

l. foM llotacion:ils o fons so.:i:lls 

2.862.!U0,17 l . l  17.5JO,l5 11. [xccd(nU d'tnrtleiJ llntcrior, 
2.322.939.81) S.H.595,07 l. Rom-lJ11.'nl 

114.539.Sl 159.463,70 '.! E.xccJcnts ncgatiusd'tx crdcisanteriON 
425.360.95 1.114.471.48 lll. E:iccch-nt ,le l'c-nn:ld 

A-2) Suhnnclons1 donadons I IICjtiolU rehuis 
178,387,48 l!U.198,.5? 1. Sub\'.:ncious olicialJ> Je capital 
178.387.48 183. l'JS.52 

U)PASSIU NO CORRENT 
92.101,78 
79.JSl.78 
12,750,00 

92.101,78 J.Oeulc.sa llugtuntlnl 
79.351, 78 1. lxutcs amb cntitab Je cn.':Jit 
l 2.7.SO,OO 3. Altrcs Jcutcs a 11:ng lcnnini 

17.HSl,6..! 
17.8S1,64 

15.846,17 111. Dcutu amb cmpttscs dtl Rrup I auoda1lu ll llarg lcrmlni 
15.R46,'.!7 

1.397.890 71 J.US.000,68 C) PASSIU CORRENT 
J,OtUIUllCUtllCtlllini 

l. 0.:ut.::s :imb c111ít1ts de cr,.I.Jit 
1.014.213,91 896,168,23 3. Altr,=s dcutes a cmt lcnnini 

237 936,78 672.958.4S 
70.648,68 25.097,91 11.Dtulu ;i,mh cntllah Jel grup 1 :anoda1lcs .i curt tcrmlni 

715.6'.!:8,45 198.11 1.87 
111. Crialtlon pcr ac1h·f1ats I J.1llru com¡1tu a p�g.it 

68.480,90 18.408,98 1. Pm\",:-iJoni 
68 480,911 18.40&,98 2 CJ"c.litor:s Vw.h 

J. Personal t1"<muncrocions p,.:nJcnts <le J)Jg3mc11l) 
4. P,u;.iw. p,:r impost com:nt i .illrc_j d,:utc.s ;1n1h ks Admii1isll'i1dons P\lbliques 

10.631,81 J0.6JI,81 
!.l.946,:56 

68S,2S 
9.946.56 IV,Pcrio11ific.1.cion1 a curl terml11l 

6�S.:?5 

7.0l7,6J 9.77M,0J 

287.536,46 JIJ.013,63 
:?�7.536,46 313.013,63 

4.549.071.88 J.656.67JSO TOTALPATRIMONI NE'I" 1 PASSIU (A+D+C) 
1.3. memoria 3J"unl:l focm3 oa1t Jds comoks :i.nu3.ls 

Notud,la 
n1tmória 

1� 

13 

10 

10, 18 

10 

10, 18 

IO 

14 

ll 

2021 2020 

l.l60.6JO .. "'i5 1.176.25.'i,03 
923.980,63 923,772,51 
183.308,69 183.308,69 
18).308,69 l!B.J(JS,69 

740.463,82 740.I07,16 
1.179,0-46,92 1.179.0-46,92 
-HS5 83,IO --138.939.66 

208,ll J:16,'\6 

lJ6.629�2 H2.482
,..
lló2 

'.!:¼.629,')2 252 482.51 

J,157,673,52 1.oo..i.824,15 
557.673,52 40-4.R24,IS 
553.0-43,52 381.514.80 

4.630,00 23.30'),35 

600.000,00 600.000,0-0 

2.230.787 81 1.475.598,32 
277.917,23 lOH.394,41 
'.!:62.540,10 IJS.742,90 

15.377.IJ 69.6S1,SI 

324.926,77 JJ-4.250,00 

1,228.385,77 8ISA9l,81 
21 101,77 588 335,73 

1.125.869,33 144 680.'.!9 
15.624.<JS 18.041,83 
6S.789,72 64.413,96 

]99.558,04 IIJ.462,HI 

4.S..!9.071,88 3.656,677.5(1 



1' � FUNDACIÓ 
• • OS·COBE
'-•,f lnsorlnt IHusions. 

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITARIA BELLVITGE 

NÚM. D'INSCRIPCIÓ 332 

NIF: G-17.143.108 

Comptes de resultats abreujats corresponents als exercicis acabats a 31 de desembre de 
2021 i 2020 

(Euros) 

(Dcu,·c) Havc1· 
Notes de la 
memOl'i.t 

2021 2020 

l . lngressos 11er les activitats 2.832.551,32 2.397.282,63 

a)Vcndcs i Prestacions dt! serveis 16.c) 2.264.007,79 2.087.062,56 

b) Subvcncions oficials a les activitals 13 267.317,53 244.044,04 

e) Donacions i altres ingressos per a aclivitats 13 301.226,00 66.176,03 

3. A11l'ovisionaments 16.a) -96.351,52 -51.868,76 

a) Consum i deteriorament d'existCncics -96.351,52 -51.868,76 

4. Alh·es ing1·essos de les activitats 5 19.560,10 9.610,63 

a) lngressos pcr arrcndaml!nts 19.560,10 9.610,63 

5. Desposes de personal 16.b) -1.423.651, 14 -1.291.366,64 

6, Altres desposes d'e,plotació -1.159.835,18 -937.251,29 

a) Ser\'cis extcriors -1.089.024,67 -857.157,86 

b) Tribuis -12.214,49 -54.874.20 

e) PCrdues, deteriorament i variació de provisions per opcracions de les activllats -58.596,02 -24.769,23 

d) Altres desposes de geslió corren! - -450,00 

7. Amortització de 11immobilitLat 5, 6 i 7 -166.534,01 -IOI.911,48 

8. Sulwcncions, donacions i llegats tras¡rnssats al rcsultat 12, 13 15.852,60 15.852,60 

9. Dctcriorament i resultat pe,· cnajcnacions de l'inmobilitzat 6 -1.268,69 -3.365,50 

10. Altres rcsultats 16.d) -7.138,54 -5.620,99 

1 )  RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 13.184,94 31.361,20 

10. Jng1·cssos financers - 154,94 

11. Des1u:�scs financcres -12.976,82 -15.063,50 

12. Detcriol'amcnt i 1·csultats per alicnacions d'insh'umcnts financc1·s - -16,096,08 

a) Detcrioramcnts i pc!rdues 9, 11 - -16.096,08 

11 ) RESULTAT FINANCER (10+11+12) -12.976,82 -31.004,64 

lll) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS /l+11) 208,12 356,56 

13. l1111>ostos sobre bencficis - -
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (lll+I3l 208,12 356,56 

La mcmória adiunta fonna oai1 deis comptes anuals 



FUNDACIÓ 

OSCOBE 
lnsorhtl ll·lu!lions. 

FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITARIA BELLVITGE 

NÚM. D'INSCRIPCIÓ 332 

NIF: G-17.143.108 

Estats abreujats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis acabats el 31 de 
desembre de 2021 i 2020 

(Euros ) 

Fons 
Excedents 

Excedent de 
Subvcncions, 

dotacional 
d1exercicis 

l'excrcici 
donacions i TOTAL 

anteriors llcgats rebuts i 
Cl SALDO, FINAL DEL' ANY 2019 . 183,308,69 587,645,28 152.462,40 268.335,12 1.191.751,49 
l. Ajustaments ner canvis de criteri 2019 i anteriors -

IL Aiustamcnts oer errors 20)9 i antcriors - -

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 183.308,69 587.645,28 152.462,40 268,335,12 1.191.751,49 

t. Exci!dent de l'cxcrcici 356,56 356,56 

Il.Total ineressos ¡ desoeses reconcu.uts en el natrimoni net - -15.852,60 -15.852,60 

III. Operacions de patrimoni nct 
1. Augmenls de fons dotacionals/fons socials/fons especials - -

2. (-) Rcduccions de fans dotacionals/fons socials/fons especials - -

3. Convcrsió de passius fí,1ancers e11 patrimoni net (condonació de dcutcs) - -

4. Altres aoortacions - -

IV. Altrcs variacions del oatrimoni net 152.461,98 -152.462,40 -0,42 
El SALDO, FINAL DEL' ANY 2020 183.308,69 740,J07,26 356 56 252.482 52 1.176.255,03 

l. Aiustaments ncr canvis de critt:ri 2020 i antcriors - -

11. Aiustaments ocr errors 20:!0 i anteriors - - -

DI SALDO AJUS'J'AT, INICI DE L'ANY 2021 183.308,69 740.107,26 356,56 252.482,52 1.176.255,03 

l. Excedent de J lexercici 208,12 - 208,12 

U.Total ingressos i desneses rcconeguts en el natrimoni nct - -15.852,60 -15.852,60 

lII. Opcracions de patrimoni net 

1. Augments de fans dotacionals/fons socials/fons cspecials - -

2 .  (�) Reduccions de fans dotacio1ials/fons socials/fons especials -

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

4. Altres anortacions - -

IV. Altres variacions del patrimoni net 356,56 -356,56 
E) SALDO, FINAL DEL' ANY 2021 183.308,69 740.463,82 208,12 236.629,92 1.160.610,55 










































































