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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 
EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT 

 
 
 
Als socis de CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L. 
 
 

Opinió  
 
Hem auditat els comptes anuals adjunts de CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L. (en endavant “la 
Societat”), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, el compte de pèrdues i guanys, 
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici 
finalitzat en aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de 2021, així com 
dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents 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.a) de la memòria adjunta) 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 conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
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 l’auditoria dels 
comptes anuals del nostre informe. 
 
Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya, segons allò 
que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem 
prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 
circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin afectat 
la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa. 
 
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opinió. 
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Incertesa material relacionada amb el principi d’empresa en funcionament 
 
Cridem l'atenció d’allò que s’assenyala a la nota 2.d.2) de la memòria adjunta, en relació a la situació 
econòmica i financera de la Societat, conseqüència d’haver registrat pèrdues en els darrers exercicis.  
 
De la mateixa manera que l’exercici anterior, l’activitat del Circuit s’ha seguit veient afectada de 
forma significativa pels efectes de la pandèmia del coronavirus, fet que ha provocat una reducció 
rellevant de l’import net de la xifra de negocis respecte a exercicis anteriors. D’altra banda, i pel que 
fa a les despeses d’explotació, la repercussió el 2021 dels cànons per a les celebracions dels grans 
premis d’automobilisme i motociclisme, després que l’any 2020 de manera excepcional no fossin 
repercutits pels propietaris dels seus drets, ha suposat un increment significatiu de les mateixes, i 
conseqüentment la necessitat d’efectuar aportacions addicionals pel seu finançament per part del 
seu accionista majoritari. A la data de tancament de l’exercici, la posició del fons de maniobra segueix 
sent negativa, per import de 14,88 milions d’euros, 2,71 milions d’euros si no es consideren els 
deutes per diferents conceptes (préstecs i excessos de transferències de caràcter reintegrable) amb 
la Generalitat de Catalunya, accionista majoritari de la Societat. Aquesta situació de desequilibri 
econòmic i financer, continuada en el temps, és un factor que genera dubtes sobre l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament a l’hora de formular els comptes anuals, i per tant, que la 
Societat, en absència del recolzament financer dels seus socis, pugui seguir duent a terme les seves 
activitats. 
 
Els Administradors han preparat els comptes anuals de la Societat en base a l’aplicació del  principi 
d’empresa en funcionament, entenent que els actius es realitzaran i els passius es liquidaran en les 
condicions, pels imports i segons la classificació que figuren registrats en els comptes anuals adjunts. 
En aquest sentit, indicar que com a factor mitigant d’aquest dubte, el 2021 l’accionista majoritari ha 
efectuat aportacions per valor total de 33,25 milions d’euros, a la vegada que s’ha formalitzat un 
acord de govern de caràcter plurianual per dur a terme inversions en el Circuit durant el període 
2022-24, per un import total de 24,71 milions d’euros. Entre els anys 2016 a 2020 la Generalitat de 
Catalunya, a través de diferents departaments i societats a ella vinculades, va aportar fons per 
restablir desequilibris financers i patrimonials per un import total de 17,5 milions d’euros.  
 
Per últim, indicar que d’acord amb les manifestacions obtingudes de la Direcció de la Societat, s’està 
gestionant la formalització de sengles convenis amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’obtenció de subvencions per a l’exercici 2022, en els mateixos termes i pels 
mateixos imports que el 2021.  
 
La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió. 
 
 

Aspectes més rellevants de l’auditoria 
 
Els aspectes més rellevants de l’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 separat sobre aquests riscos. 
 
A més del fet descrit en la secció Incertesa material relacionada amb el Principi d'empresa en 
funcionament, hem determinat que els aspectes que es descriuen a continuació són els riscos més 
significatius considerats en  l’auditoria que s'han de comunicar en el nostre informe. 
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• Transferències i/o subvencions corrents i de capital rebudes   
 
Tal i com s’indica a la nota 16 de la memòria adjunta, la Societat ha rebut transferències i/o 
subvencions corrents d’import significatiu procedents de diferents Administracions públiques pel 
finançament de les despeses de la seva activitat. En aquest sentit, l’import enregistrat en el 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2021 en concepte de transferències i/o subvencions 
rebudes pel finançament de despesa corrent, 31 milions d’euros.  
 
Atenent a la importància quantitativa de l’import de les transferències i/o subvencions rebudes 
així com l’existència d’aspectes concrets que se’n deriven del marc comptable i legal que regulen 
els criteris d’enregistrament d’aquestes operacions, considerem una qüestió clau la seva revisió 
als efectes de minimitzar els riscos que se’n deriven relacionats amb el seu meritament, correlació 
amb les despeses que financen i classificació comptable dels excedents, reintegrables o no, que 
es puguin generar al tancament de l’exercici. 
 
Els procediments aplicats per a minimitzar aquests riscos, han comprès, entre d’altres: 
 
- La comprensió i avaluació dels processos i controls rellevants que té implantats la Societat per 

al control de les subvencions d’explotació i capital, així com el seu traspàs al compte de 
pèrdues i guanys. 

 
- Confirmació dels imports enregistrats corresponents a les transferències i/o subvencions 

rebudes l’any 2021, corrents i de capital, amb la resposta obtinguda de les diferents 
Administracions Públiques. 
 

- En relació a les transferències corrents i de capital rebudes de la Generalitat de Catalunya, els 
procediments han consistit en verificar la correcte comptabilització de les transferències 
rebudes, la determinació dels excessos de transferències calculats per l’Entitat, així com la 
seva classificació comptable, entre reintegrable i no reintegrable, atès el previst a l’article 14 
de la  Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020, prorrogada per 
l’any 2021. 
 

- Revisió que la informació inclosa en la memòria relativa als ingressos per subvencions i 
transferències s’adequa a la requerida pel pla comptable que constitueix el seu marc normatiu 
d’aplicació.  

 
 

Altres qüestions 
 
D’acord amb el contracte formalitzat el 26 d’octubre de 2020 amb el Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, a part dels treballs d’auditoria 
dels comptes anuals de l’exercici 2021 formen part de l’objecte contractual la revisió del compliment 
de la legalitat de l’exercici, els quals que seran executats durant el tercer trimestre de l’any 2022. 
 
 

Altra informació: Informe de gestió 
 
L'altra informació comprèn exclusivament l'informe de gestió de l'exercici 2021, la formulació de la 
qual és responsabilitat dels administradors de la Societat i no forma part integrant dels comptes 
anuals.  
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La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'informe de gestió. La nostra 
responsabilitat sobre l'informe de gestió, de conformitat amb allò que exigeix la normativa 
reguladora de l'activitat d’auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la concordança 
de l'informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entitat obtingut en la 
realització de l'auditoria dels esmentats comptes i sense incloure informació diferent de l'obtinguda 
com a evidència durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat consisteix a avaluar i 
informar de si el contingut i presentació de l’informe de gestió són conformes a la normativa que 
resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen 
incorreccions materials, estem obligats a informar d'això. 
 

Sobre la base del treball realitzat, segons allò descrit en el paràgraf anterior, la informació que conté 
l'informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2021 i el seu contingut i 
presentació són conformes amb la normativa que resulta d'aplicació. 
 
 

Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals 
 

Els administradors 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’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que 
considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, a 
causa de frau o error. 
 

En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la 
capacitat de la Societat per 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 administradors tenen la intenció de liquidar la 
societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 
 
 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 
 

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

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però 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 incorreccions poden tenir lloc per frau o 
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure 
raonablement que influeixen  en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els 
comptes anuals. 
 

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 l’auditoria. També: 
 

➢ Identifiquem 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 
evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc 
de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una 
incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 
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➢ Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 
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. 

 
➢ Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors. 
 
➢ Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels administradors, del principi comptable 

d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre 
si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar 
dubtes significatius sobre la capacitat de la societat per continuar com a empresa en 
funcionament. Si concloem que existeix 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 l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe 
d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que la Societat deixi de 
ser una empresa en funcionament. 
 

➢ Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de 
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

 
Ens comuniquem amb els administradors de l’entitat 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 deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
 
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als administradors de l’entitat, 
determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del 
període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 
 
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentàries prohibeixin  revelar públicament la qüestió. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. 
Inscrita al ROAC Núm. S2213 

Juanjo Poo Casasayas 
Inscrit al ROAC Núm. 20.740 
 
 
Barcelona, a data de signatura 
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