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INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS
ABREUJATS

Als membres del Patronat de la FUNDICIÓ CODESPA CATALUNYA:

Informe sobre els comptes anuals

Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de la FI-INDACIÓ CODESPA
CATALUNYA que comprenen el balang abreujat a 31 de desembre de2014, el compte
abreujat de pérdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memória abreujada

corresponents a I'exercicifinalitzat en aquesta data.

Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals

El Patronat és la responsable de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de

forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de la Fl-rNDACfÓ CODE,SPA CATALUNYA, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'entitat, que s'identiftca a la nota 2 de la memória
adjunta, i del control intern que considerin necessari per pemetre la preparació de

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

Responsabilitat de loauditor

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals
abreujats adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de

conformitat amb la notmativa reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya.
Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'ética, així com que
planifiquen i executem l'auditoria a fi d'obtenir una seguretat raonable de que els
comptes anuals estan lliures d'inconeccions materials.

Una auditoria requereix I'aplicació de procediments per obtenir evidéncia
d'auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els
procediments seleccionats depenen del judici de I'auditor, inclosa la valoració dels riscos

d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o effor. En efectuar aquestes

valoracions del risc, I'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació
per part de l'entitat dels comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria
adequats en funció de les circumstáncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió
sobre I'eficácia del control intern de I'entitat. Una auditoria també inclou I'avaluació de

l'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions

comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la presentació dels

comptes anuals presos en el seu conjunt.
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Considerem que I'evidéncia d'auditoria que hern obtingut proporciona una base

suficient i adequada per a la nostra opinió d'auditoria.

Opinió

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la
FLINDACfÓ CODESPA CATALUNYA a 31 de desembre de 201 4, així com dels

resultats corresponents a 1'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el

marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en pafticular, amb els

principis i criteris comptables que'hi estiguin continguts.

f

G.M.P. AUDITORES,
(lnscrita al Registre Oficial

S.A.P.

d'Auditors
de Comptes am\el nunr. s0743)

José

COL.LEGI

DE CENSOPd JURATS

DE COMPTES

DE CATAIUMA

@
Membre exercent:

G.M.P. AUDITORES, SAP

AnY 
2or5 

*o' 
2or1sro7o27

cÓPIA GRATUfiA

Lnforme subjede a la taxa ettáblefta
a l'anicle 44 del text refós de la

Llel d'auditoria de comptes/ aprovat per

Reia decret egislatiu 1/2011, d'1 dejullo

29 de rnaig de 2015


