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FUNDACIÓ PRIVADA SEIRA PER A LA INNOV ACIÓ I PROJECCIÓ DEL
COOPERA TIVISME 

Informe d'auditoria dels comptes anuals de Pimes sense afany de lucre emes per un 

auditor independent 

Als membres del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA SEIRA PER A LA INNOVACIÓ I 
PROJECCIÓ DEL COOPERATIVISME per encarrec del Patronat. 

Opinió amb excepcions 

Hem auditat els comptes anuals de Pimes sense afany de lucre de la FUNDACIÓ 
PRIVADA SEIRA PER A LA INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DEL COOPERATIVISME (en 
endavant, la Fundació o Entitat) que comprenen el balan<;: de Pimes sense afany de lucre a 
31 de desembre de 2020, el compte de perdues i guanys de Pimes sense afany de lucre i la 
memoria de Pimes sense afany de lucre corresponents a l' exercici anual dos en aquesta 
data. 

Segons la nostra opinió, excepte pels possibles efectes del fet descrit en el paragraf de 
"Fonament de l'opinió amb excepcions", els comptes anuals de l'exercici adjunts expressen, 
en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de 
FUNDA CIÓ PRIVADA SEIRA PER A LA INNOV ACIÓ I PROJECCIÓ DEL 
COOPERA TIVISME a 31 de desembre de 2020, així com deis resultats de les seves 
operacions 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 hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opinió amb excepcions 

Tal com s'indica a la nota 7 de la memoria adjunta, la Fundació té participacions en les 
societats Grup d'Inversors Cooperatius, S.L. i Xarxa d'Equipaments Socials Mes, S.L. 

En relació amb la societat participada Grup d'Inversors Cooperatius, S.L., l'Entitat a 31 de 
desembre de 2020 té una participació per valor net comptable de 350.027,92 euros, 
corresponent a un cost de 500.000,00 euros i una provisió per deteriorament de 
149.972,08 euros. 

En relació amb la societat participada Xarxa d'Equipaments Socials Mes, S.L., la Fundació a 
31 de desembre de 2020 té una participació per un import de 192.308,00 euros. 

Aurliaxis Auditores, s.L.r. (nscrita en el l11stituto de Censores Jurados de Cuentas de Espmia. 
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FUNDACIÓ PRIVADA SEIRA PER A LA INNOV ACIÓ I PROJECCIÓ DEL
COOPERA TIVISME 

Informe d'auditoria deis comptes anuals de Pimes sense afany de lucre emes per un 

auditor independent 

A data d'emissió del present informe no ha estat possible obtenir els estats financers 

auditats d'aquestes entitats, corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 

2020. Degut a aquest fet no hem pogut avaluar la raonabilitat de la valoració de les 

esmentades participacions a 31 de desembre del 2020. 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora 

d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes 

normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb 

!'auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els 

d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya 

segons la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no 

hem prestat serveis diferents als d'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o 

circumstancies que, d'acord amb l'establert en la citada normativa reguladora, hagin 

afectat a la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió d'auditoria amb excepcions. 

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. 

A més de la qüestió descrita en la secció de "Fonament de l'opinió amb excepcions", hem 

determinat que el risc que es descriu a continuació és el risc més significatiu considerat en 

!'auditoria que s'ha de comunicar en el nostre informe. 
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FUNDACIÓ PRIVADA SEIRA PER A LA INNOV ACIÓ I PROJECCIÓ DEL 
COOPERATIVISME 

Informe d'auditoria dels comptes anuals de Pimes sense afany de lucre emes per un 
auditor independent 

Aspecte més rellevant en relació a la valoració deis actius .inancers 

Tal com s'indica a la nota 7, 9 y 10 de la memoria adjunta, la Fundació posseeix diferents 

actius financers per un import total de 9.502.427,72 euros, amb diferents categories 

comptables: les inversions financeres d'empreses de grup, els actius disponibles per la 

venda i préstecs i partides a cobrar (veure nota 4.c). Representant els actius disponibles per 

la venda un import de 6.105.730,45 euros, que corresponen a un 57,13% de l'actiu de la 

Fundació. Degut a aquest punt hem concentrat més esfon;os en !'auditoria. 

Com s'ha treballat en !'auditoria 

Els nostres procediments d'auditoria per abordar el risc anteriorment descrit són els 

següents: 

Enteniment dels processos i controls establerts per la Fundació per assegurar 

l'adequada classificació, valoració i tractament comptable dels diferents actius 

financers. 

Realitzem procediments de confirmació de tercers, analitzant els estats financers 

auditats de les inversions i procedint a contrastar el valor raonable de la inversió 

amb el seu valor comptable, comprovant els deterioraments de valor que ha 

efectuat la Fundació. Realitzant reunions amb la Direcció de cara a l'enteniment de 

les estimacions realitzades. 

Analisis dels moviments de l' exercici auditat, estudiant igualment els fets posteriors 

que poguessin afectar als diferents actius. 

Correcte desglossaments als comptes anuals de la informació de l'area. 

Obtenció de la corresponent carta de manifestacions. 
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FUNDACIÓ PRIVADA SEIRA PER A LA INNOV ACIÓ I PROJECCIÓ DEL
COOPERA TIVISME 

Informe d'auditoria dels comptes anuals de Pimes sense afany de lucre emes per un 

auditor independent 

Altre informació 

L'altre informació compren exclusivament la proposta de l'aplicació de l'excedent negatiu 

de l'exercici 2020, la formulació del qual és responsabilitat dels membres del Patronat i no 

forma part integrant dels estats financers. 

La nostra opinió d'auditoria sobre els estats financers no cobreix la proposta d'aplicació de 

l'excedent negatiu. La nostra responsabilitat sobre la mateixa, de conformitat amb el que 

exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes , consistent en avaluar 

e informar sobre la seva concordan9a amb els comptes anuals, a partir del coneixement de 

l'entitat obtingut en la realització de !'auditoria dels esmentats estats i sense incloure 

informació diferent de l'obtinguda com a evidencia durant la mateixa. Si, basant-nos en el 

treball que hem realitzat, concloem que existeixen incorreccions materials, estem obligats 

a informar d' ells. 

Sobre la base del treball realitzat, descrit en el paragraf anterior, no tenim res a informar 

respecte a la proposta de l'aplicació de l'excedent negatiu. 

Responsabilitat dels membres del Patronat en relació amb els comptes anuals de Pimes 

sense afany de lucre 

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 }'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.
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