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INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT D'ESTATS
FINANCERS
Als Patrons de FUNDACIÓ PRIVADA JULIA CARBONELL por encarrec del Patrona\.
Informe sobre els Estats Financers
Hem audita\ els estats financers adjunts de la societat FUNDACIÓ PRIVADA JULIA CARBONELL,
que comprenen el balan<; de sltuació a 31 de desembre de 2.014, l'estat de resultats, l'estat de
canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici finalitzat en
aquesta data, així com un resum de les polítiques comptables i altra informació explicativa.
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Responsabllltat del Patronat en relacló amb els Estats Flnancers
El Patronat és responsable de la preparació i presentació deis estats financers adjunts, de
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de
FUNDACIÓ PRIVADA JULIA CARBONELL, de conformitat amb les Normes lnternaclonals
d'lnformació Financera, 1 del control intern que la direcció conslderi necessari pera permetre
la preparació deis estats financers lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.
Responsabilitat de !'auditor
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La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els estats financers adjunts basada en
la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb les Normes
lnternacionals d'Auditoria. Aquestes normes exlgelxen que complim els requisits d'etica, així
com que planifiquem I executem !'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable sobre si els
estats financers estan lliures d'incorrecció material.
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Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per a o.btenir evidencia d'audltoria sobre
els imports i la informació revelada en els estats financers. Els procediments seleccionats
depenen del judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els
estats financers, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, !'auditor té
en compte el control intern rellevant pera la preparació I presentació fidel per part de l'entitat
deis estats financers, a fi de dissenyar els procedlments d'auditoria que siguin adequats en
funció de les circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del
control lntern de l'entltat. Una auditoria també fnclou l'avaluació de l'adequació de les
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