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INFORME D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS DE 
L’EXERCICI 2018 DE LA FUNDACIÓ INSTITUT D’HUMANITATS DE 
BARCELONA 

 
I. Introducció 

 

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de 
Control Financer, en compliment de l’establert dins el Pla Anual de Control Financer de la Diputació de 
Barcelona a efectuar durant l’exercici 2019 respecte de l’exercici pressupostari de l’any 2018, d'acord 
amb el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local, té l'obligació d'auditar els comptes anuals de la Fundació Institut 
d’Humanitats de Barcelona (endavant, la Fundació) corresponents a l'exercici 2018 que comprenen, el 
balanç simplificat a 31 de desembre de 2018, el compte de resultats simplificat, l'estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria simplificada corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data. 

 
II. Responsabilitat del Patronat en relació als comptes anuals 

 

El Patronat és responsable de formular i aprovar els comptes anuals simplificats adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat, de conformitat 
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació, i del control intern que consideri 
necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o 
error. 

 

En la preparació dels comptes anuals simplificats, el Patronat és responsable de la valoració de la 
capacitat de l'Entitat per 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 el Patronat té la intenció de liquidar la Fundació o de cessar les seves 
operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

 
III. Responsabilitat dels auditors 

 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals expressen la imatge fidel, 
basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes normes 
exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable, 
encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els 
imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar 
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els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals. 

 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria favorable. 

 
IV. Opinió 

 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals simplificats adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 
2018, així com dels resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en l’esmentada data, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb 
els principis i criteris comptables en ells continguts, i contenen la informació necessària per a la seva 
interpretació i comprensió adequada. 

 
V. Tràmit d’al·legacions 

 

D’acord amb l’establert a l’article 31 de les Instruccions sobre procediments de control intern de la 
Diputació de Barcelona es donà trasllat d’aquest Informe provisional a la Direcció/Gerència de 
l’Entitat, atorgant un termini de 10 dies hàbils per tal que es presentessin les al·legacions o 
puntualitzacions que es consideressin adients. 
 

V.1. Al·legacions rebudes 

No han estat presentades al·legacions. 
 

V.2. Tractament de les al·legacions 

No procedeix. 

 
 

 

 

 

 

 

26 de juny de 2019 (*) 

 
 
 
 
(*) D’acord amb els Principis i Normes d’auditoria del Sector Públic de la Comissió de Coordinació dels OCEX, aquesta data 
haurà de ser la de la finalització dels treballs, que es pot situar en el moment en el que s’han complimentat totes les proves que 
permetin formar-se un judici o opinió sobre l’objecte de la fiscalització. 
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