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Informe d'auditoria de comptes anuals abreujats 
 
 
Al Patronat de la FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE LA UPC, 
 
1. Hem auditat els comptes anuals abreujats de la FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I 

TECNOLOGIA DE LA UPC (en endavant “La Fundació” o “CIT-UPC”), que comprenen el 
balanç abreujat al 31 de desembre de 2013, el compte de resultats abreujat, l’estat de 
canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada corresponents a l'exercici anual acabat 
en aquesta data, la preparació i contingut dels quals és responsabilitat del Òrgan de 
Govern de la Fundació, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a 
l’entitat (que s’identifica a la Nota 1.2 de la memòria 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 requereixen l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, 
de l'evidència justificativa dels 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. Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la 
FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE LA UPC al 31 de desembre de 2013, així 
com del resultat 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. 

 
 
BDO Auditores, S.L. 
 
 
 
 
________________ 
Ramon Roger Rull 
Soci - Auditor de Comptes 
 
Barcelona, xx de juny de 2014 
 

 

 

L'esborrany d'aquest informe no s'ha sotmès encara als procediments habituals de 
revisióinterna de la nostra Firma i, per tant, ens reservem el dret de fer lesmodificacions, 

insercions o supressions que considerem adients que poguessinresultar del procés de revisió. 

 

Esborrany 
(Subjecte a Canvis) 
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