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INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS 

Al Patronat de la FUNDACIÓ VILLABLANCA, FUNDACIÓ PRIVADA, per encarrec de la 
Direcció: 

1. Hem auditat els comptes anuals de la FUNDACIÓ VILLABLANCA, FUNDACIÓ 
PRIVADA, que comprenen el balany de situació abreujat a 31 de desembre de 2013, 
el compte de perdues i guanys abreujat, l'estat de canvis en el patrimoni net 
abreujat i la memoria abreujada corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta 
data. La Direcció de la Fundació és responsable de la formulació deis comptes 
anuals de la Fundació, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera 
aplicable a la Fundació (que s'identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. La nostra 
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el 
seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de 
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix !'examen, 
mitjanyant la realització de proves selectives, de !'evidencia justificativa deis 
comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris 
comptables utilitzats i les estimacions realitzades estan d'acord amb el marc 
normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació. 

2. En la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2013 adjunts expressen, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera 
de la FUNDACIÓ VILLABLANCA, FUNDACIÓ PRIVADA a 31 de desembre de 2013, 
així com deis resultats de les seves operacions corresponents a l'exercici anual 
acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d' informació 
financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables continguts en el mateix. 

VECIANA & ABAD AUDITORS ASSOCIATS, S.L.P. 
Inscrita en el R.O.A.C. con el nº S2111. 

Celso Abad Saltó 

30 de maig de 2014 

Veciana & Abad Auditors Associílts, S.L.P. 
Inscrita en el Hcgistrn Mcrc<lntil de TcuTagona 
Tom 2650, de Sodctats, roli 7(,, full n° T-43369 
N.I.F. U-55558076 

VEC 1 ANA & ABAD 
AUDITORS ASSOCIATS SLP 

ROAC S2111 

Sociedad inscrita en el Registro Ofici;J\ de Auditores de 
Cuentas con el n° S2111. 

Sociedad insrrit<t en ciHcgistro de Sodedadcs de J\uditorí<l 

del Hcgistro de lkonomistns Audilnrc.s. 

1 


