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Barcelona, 30 de maro de 200 9

Sr. Francesc Casadesús
Director
CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS/CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT
C/ Lleida, 59
08004 – BARCELONA

A 1'atenció de la Comissió Executiva del CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS/CENTRE D E
LES ARTS DE MOVIMENT

Ens plau comunicar-los-hi que el nostre treball corresponent a 1'auditoria deis comptes anuals abreujat s
del CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS/CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT d e
l'exercici 2007 es troba prácticament acabat . No obstant, resten pendents els següents procediments
d'auditoria :

– Revisió d'esdeveniments posteriors des de la data de tancament deis comptes anuals fins a la dat a
d'emissió de 1'informe.

- Actualització de la revisió i lectura de les Actes deis Organs de Direcció .
– Obtenció de la carta de manifestacions de la Direcció i deis comptes anuals formulats per la Comissi ó

Executiva .

Com vostés coneixen la nostra opinió d'auditoria será la continguda en 1'informe d'auditoria que emetrem
una vegada finalitzats els aspectes anteriors .

D'acord amb la seva sol•licitud els inforinem que, si des de la data d'aquesta carta fins a la data d'emissi ó
de 1'informe d'auditoria no esdevé cap fet que pugui afectar els esmentats comptes anuals o sigu i
necessari revelar en 1'informe d'auditoria, el nostre informe es redactará en els termes següents :

"Hem auditat els comptes anuals del Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts d e
Moviment„ que comprenen el balanc de situació a 31 de desembre de 2007, el compte de resultats ,
la liquidació del pressupost i la memória corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data,
la formulació deis quals és responsabilitat de la Comissió Executiva del Consorci. La nostra
responsabiiitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt,
basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades qu e
requereixen l'examen, mi jancant la realització de proves selectives, de l'evidéncia justificativa dei s
comptes anuals i l'avaluació de la seva presentació, deis principis comptables aplicats en l'ámbit d e
les administracions públiques i de les estimacions realitzades.

Societat inscrita al R.O .A .C. amb el número S068 7
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La Comissió Executiva del Consorci presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides
del balanc, del compte de resultats i del quadre de financament, a més de les xifres de l'exercic i
2008, les corresponents a l'exercici anterior. La nostra opinió es refereix exclusivament als comptes
anuals de l'exercici 2008 . Amb data 10 d'abril de 2008 vareen emetre el nostre informe d'auditori a
sobre els comptes anuals de l'exercici 2007, en el qual varem expressar una opinió favorable .

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2008 adjunts expressen, en tots els aspecto s
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci del Mercat de le s
Flors/Centre de les Arts de Moviment al 31 de desembre de 2008, deis resultats de les seves
operacions reflectits en el compte de resultat i en la liquidació del pressupost adjunts i deis recursos
obtinguts i aplicats durant l'exercici anual acabat en aquesta data, i contenen la informaci ó
necessária i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat am b
principis i normes de comptabilitat per a les administracions públiques, que guarden uniformitat amb
els aplicats l'exercici anterior "

Aquesta comunicació es realitza per al coneixement i ús de la Comissió Executiva del CONSORCI DEL
MERCAT DE LES FLORS/CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT i, en consegiiéncia, no s'h a
d'utilitzar per a cap altra finalitat . Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que pugui n
necessitar .

Els saludem ben atentament ,

GABINET TÉCNIC
D'AUDITORIA I CONSULTORIA, S .A .

Enric Ribas i Mirángels
Soci — Auditor de Comptes
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