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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS

Al Patronat de la FUNDACIÓ JOSEP PLA

Informe sobre els comptes anuals
Hem auditat els comptes anuals adjunts de la Fundació Josep Pla, que comprenen el balanç a 31
de desembre de 2014, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la
memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.

Responsabilitat de la Junta Directiva en relació amb els comptes anuals
La Direcció de la Fundació és la responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació Josep
Pla de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, que
s’identifica en la nota núm. 2.1 de la memòria adjunta, i del control intern que considerin necessari
per permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error.

Responsabilitat de l’auditor
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la
nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments
d’ètica, així com que planifiquem i executem l’auditoria a la fi d’obtenir una seguretat raonable que
els comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria sobre els
imports i la informació revelada 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,
deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l’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 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 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.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada
per a la nostra opinió d’auditoria.

AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, SLP CIF B-17.085.432 · Ins. al Reg. Mercantil de Girona, Tom 64, Foli 150, Full núm. GE-1.140 ·
Ins. al Reg. Oficial Auditors de Comptes amb el núm. S0159

