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Infome dauditoria dels comptes anuals

A L'Assemblea General de Socis/es de la FEDERACIO CATAIJ,NA DE DONAIITS DE
SANG:

1. Hem auditat els comptes anuals de la FEDERACIO CATAIANA DE DONAI'-ITS DE
SAl.lG (en eudavant I'Entitat) que comprenen el balanq a 31 de desembre de 2010,
el compte de resultats, I'estat de canvis en el patrimoni net i la memdria
corresPonents a I'enercici anual clos en aquesta data. La |unta Directiva 6s

responsable de la formulaci6 dels gsmptes anuals de l'Entitat d'acord amb el marc
normatiu d'informacid financera de I'Entitat que s'identifica en la nota 2 de la
membria adjunta i, en paticular, amb els principis i criteris comptables que hi
contd. La nostra responsabilitat 6s expressar urul opini6 sobre aquests comptes
anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa
reguladora de I'activitat d'auditoria de comptes vigent a Rspanya, gue requereix
I'e>camen, mitjangant la realitzaci6 de proves selectives, de I'evidlncia justificativa
dels comptes arruals i I'avaluaci6 de si la seva presentaci6, els principis i criteris
utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb eI marc normatiu
d'informaci6 financera que rezuIta d'aplicaci6.

2. Segons la nostra opini6 els comptes anuals de I'exercici 2010 adjunts expressen, en
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la sinraci6 financera
de la FEDERACIO O{TAIA}IA DE DONAhITS DE SAI.{G a 31 de desembre de
2010, aixC com dels resultae de les seves operacions corresponent a l'exercici
finalitzat en aquesta data de conformitat amb el marc normatiu d'informaci6
financera que remlta d'aplicaci6 i, en particrrlar, amb els principis i criteris
comptables en ells continguts.
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3' Aquest es el primer any en que l'Entitat audita ers se's comptes anuals, per tant, res
xifres comparatives relatives aI2009 no han e$at auditades.

Tal i com es descriu en la nota 2.c de la memdria adjunta, les xifres de l,exercici
2009 han estat adaptades per a la seva comparaci6 amb les del present ercercici.
Tambd en la nota 2-d de la memdria adiunta, es descriuen els errors detectars i que
I'Entitat ha procedit a corregir diferenciant el seu efecte sobre el compte de resultats
de I'enercici 2009 i sobre el patrimoni net a 31 de desembre de 2009.

Barcelona, 14 d' ocarbre de 2011.
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