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INFORME 74/2018 

ASSUMPTE 

INFORME SOBRE ELS COMPTES ANUALS DE 
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL 
SLU CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2017

DATA 26-06-2018 

El present informe s’emet sobre els comptes anuals de COMUNICACIONS 
AUDIOVISUALS DE SABADELL SLU a 31 de desembre de 2017 

a) Normativa legal 

Els arts. 213, 220, 221 i 222 de RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals regulen les competències de la funció interventora en l’àmbit de 
les empreses municipals. 

b) Abast de l’informe 

Els comptes de l’empresa han estat auditats per MACIÀ ECONOMISTES 
AUDITORS, SLP. 

La informació que contenen els comptes anuals de COMUNICACIONS 
AUDIOVISUALS DE SABADELL SLU és la suficient i necessària per a la comprensió 
i interpretació dels mateixos i el dictamen de l’empresa auditora és favorable sense 
objeccions, i en aquest informe es realitza una revisió complementària als exposats 
en l’auditoria i centrant-se en aspectes econòmic financers i de legalitat i no en el 
grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels seus objectius per la falta 
d’elements de referència. 

c) Comentaris sobre l’anàlisi efectuat 

1. De la societat 

COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL SLU és una societat amb un 
capital subscrit i desemborsat de 120.223,24 €, íntegrament municipal, constituïda el 
24 de febrer de 1997, que té com a activitat principal, la gestió de l’emissora 
municipal de ràdio “Ràdio Sabadell”.  

Es gestiona a través de la Junta General, Consell d'Administració i Gerència, i està 
sotmesa a la legislació mercantil i en determinats aspectes a la de règim local. 

No té participacions en cap societat. 

2. Informe de l'auditor 

Els comptes de l'exercici de 2017 formulats pel seu Consell d'Administració del 22 de 
març de 2018, han estat auditats per MACIÀ ECONOMISTES AUDITORS, SLP. 
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L’auditor informa favorablement els comptes sense objeccions. 

3. Informe dels comptes 

Els comptes es presenten aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial 
Decret 1514/2007, i s’inclouen les xifres comparatives amb l’exercici anterior. 

De les dades comptables observem que: 

a) El resultat de la societat ha estat positiu de 55.010,61 €. 

b) El seu Balanç a 31 de desembre reflecteix en l’ACTIU, un actiu no corrent de 
66.330,11 €, de caràcter material, immaterial i financer; i un actiu corrent de 
236.320,60 € que inclou, un efectiu i altres actius líquids equivalents per 
import de 26.703,81 € i en el PASSIU un Patrimoni Net de 185.492,64 €, 
tenint en compte el resultat de l’any i un passiu corrent de 117.158,07 €. 

c) El compte de resultats reflecteix un resultat d’explotació positiu de 54.768,88 
€ i un resultat abans i després d’impostos de 55.010,61 €. 

Sabadell, 26 de juny de 2018

Montserrat Jorba i Muñoz 
Viceinterventora Municipal 
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