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A la Direcció de la FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA

1. Hem auditat els comptes anuals de la FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE
VALENCIA (la Fundació), que comprenen el balan9 a 31 de desembre de 2021, el compte de
resultats abreujat i la memória corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. Al concloure
la nostra auditoria, hem emes el nostre informe d'auditoria de data 25 de mar9 de 2022, en el
que hem expressat una opinió favorable.

2. Així mateix, en relació amb la referida auditoria, hem realitzat una revisió del compliment
normatiu aplicable a la Fundació. L'actuació portada a terme ha estat una auditoria de
compliment de legalitat amb l'objectiu de verificar si l'activitat de la Fundació s'ha desenvolupat
de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que li son d'aplicació. El treball ha
consistit en la realització d'aquelles proves selectives i revisions de procediments que s'han
considerat necessaries en cada cas per a !'examen de les diferents arees.

3. Del resultat del nostre treball es despren que la Fundació ha complert de forma raonable amb
la legislació basica relativa a l'administració i control deis fans propis que li és aplicable per a
l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021. No obstant aixó, atesa la naturalesa de
!'examen realitzat, ates que el mateix no té com a finalitat efectuar una exhaustiva analisi del
compliment de la legalitat per part de la Fundació, aquesta opinió no ha de considerar-se com
una asseveració sobre el compliment de la totalitat de la normativa aplicable en les diverses
activitats realitzades per la Fundació.
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