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Informed' Auditoria Independent de Comptes Anuals 

AI Pie de Patronat de Ia 
Fundaci6 General de Ia Universitat de Valencia 

Informe sobre els comptes anuals 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de Fundaci6 General de Ia Universitat de Valencia (Ia 
"Fundaci6"), que comprenen el balanc; a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats i Ia memoria 
corresponents a I' exercici finalitzat en a questa data. 

Responsabilitat del Consell Executiu en relaci6 amb els comptes anuals. 

El Consell Executiu es el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que express in 
Ia imatge fidel del patrimoni, de Ia situaci6 financera i de1s resultats de Fundaci6 General de Ia 
Universitat de Valencia, de conformitat amb el marc normatiu d'informaci6 financera aplicable a 
I' entitat a Espanya, que s' identifica en Ia nota 2 de Ia memoria ad junta, i del control intern que 
considerin necessari per a permetre Ia preparaci6 de comptes anuals lliures d' incorrecci6 material, 
deguda a frau o error. 

Responsabilitat de l 'auditor 

La nostra responsabilitat es expressar una opini6 sabre els comptes anuals adjunts basada en Ia nostra 
auditoria. Hem dut a terme Ia nostra auditoria de conformitat amb Ia normativa reguladora de 
l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments 
d'etica, aixf com que planifiquem i executem l'auditoria a Ia fi d'obtenir una seguretat raonable que 
els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l'ap1icaci6 de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria sabre els 
imports i Ia informaci6 revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de I' auditor, inclosa Ia valoraci6 dels riscos d' incorrecci6 material en els comptes anuals, deguda 
a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del rise, !'auditor te en compte el control intern 
rellevant per a Ia formulaci6 per part de l'entitat dels comptes anuals, a fide dissenyar els procediments 
d'auditoria que siguin adequats en funci6 de les circumsti'mcies, i no ambIa finalitat d'expressar una 
opini6 sabre l'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoria tambe inclou l'avaluaci6 de 
l'adequaci6 de les polftiques comptables aplicades ide Ia raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades per Ia direcci6, aixf com l'avaluaci6 de Ia presentaci6 dels comptes anuals presos en el seu 
conjunt. 

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a Ia nostra opini6 d' auditoria. 
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Opini6 

Segons Ia nostra opinio, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
Ia imatge fidel del patrimoni ide Ia situacio financera de Fundacio General de Ia Universitat de 
Valencia a 31 de desembre de 2014, aixf com dels seus resultats corresponents a I 'exercici anual 
finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d' informacio financera que resulta 
d' aplicacio i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Paragrafsohre altres qiiestions 

D'acord amb l'article 21.6 de Ia Llei 8/98 de Fundacions de Ia Comunitat Valenciana, Ia Fundacio 
s'ha sotmes a auditoria extema al concorrer a 31 de desembre de 2014 i durant dos anys 
consecutius les segilents circumstimcies: el valor total de l'actiu supera 2.400.000 euros, el import 
del volum anual de ingressos per I' activitat pro pia rues I' activitat mercantil es superior a 
2.400.000 euros i Ia mitjana del nombre de treballadors empleats durant l'exercici es superior a 
50. 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

L'informe de gestio adjunt de l'exercici 2014 conte les explicacions que el Consell Executiu 
considera oportunes sabre Ia situacio de Ia Fundacio, l'evolucio dels seus negocis i sabre altres 
assumptes i no forma part integrant dels comptes anuals. Hem verificat que Ia informacio 
comptable que conte l'esmentat informe de gestio concorda amb Ia dels comptes anuals de 
I' exercici 2014. El nostre treball com a auditors es lim ita a Ia verificacio de I' in forme de gestio 
amb l'abast esmentat en aquest mateix paragraf i no inclou Ia revisio d'informacio diferent de 
I' obtinguda a partir dels registres comptables de Ia Fundacio. 

Juan Antonio ur Marf 
I d'abril de 2 15 

COLEGIO OFICIAL 
DE CENSORES JURADOS 
DE CUENTAS DE lA 
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Mlembro ejerciente: 

KPMG AUDITORES, S.L. 

Aflo N° 

IMPORTE ffiUGIAL: 30i1S/00014 
96,00 EU 

··························· lnforme sujeto a Ia tasa establecida en el 
articulo 44 del texto refund ide de Ia Ley de 
Auditorfa de Cuentas, aprobado por Real 
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