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Al Secretari General de Federació Valenciana de Municipis i Províncies:
D'acord amb la meua carta proposta de data 27 de setembre de 2017 he dut a terme els procediments acordats amb vostés
que s'adjunten com Annex I, sobre els estats financers al 31 de desembre de 2017 que s'adjunten com a Annex II.
El meu treball s'ha realitzat seguint normes professionals de general acceptació a Espanya aplicables als encàrrecs de
procediments acordats basades en la norma internacional ISRS 4400 que regula l'actuació de l'auditor en aquest tipus
d'encàrrecs. En un treball d'aquest tipus és el lector de l'informe qui obté les seues pròpies conclusions a la llum de les
troballes objectives sobre els quals se l'informa, derivats de l'aplicació dels procediments concrets definits per vostés amb
el propòsit de permetre'ls l'anàlisi intern dels estats financers al 31 de desembre de 2017. Així mateix, el destinatari de
l'informe és responsable de la suficiència dels procediments duts a terme per als propòsits perseguits. En conseqüència,
no assumisc responsabilitat alguna sobre la suficiència dels procediments aplicats.
Atés que un treball de procediments acordats no constitueix una auditoria de comptes ni una revisió limitada, no expresse
una opinió d'auditoria sobre la mateixa ni proporcione cap seguretat sobre la citada informació presa en el seu conjunt.
Com a resultat de l'aplicació dels procediments acordats indicats anteriorment, a continuació els informe de les
excepcions que he trobat:
Segons s'indica en la Nota 6 de la memòria dels comptes anuals de l'exercici 2017 adjunta, els elements de
l'immobilitzat material no són generadors d'efectiu, sense que la Federació dispose de taxacions actualitzades dels
seus immobles que permeten avaluar la necessitat d'efectuar deterioració algun,
Segons s'indica en la Nota 4-i de la memòria dels comptes anuals de l'exercici 2017 adjunta, l'entitat està obligada al
pagament d'un premi a aquells treballadors que, complint determinades condicions d'antiguetat , sol·liciten la baixa
voluntària. El balanç de situació al 31 de desembre de 2017 inclou una provisió per a fer front a aquestes
responsabilitats per import de 100.051 euros, del qual 75.000 euros ha sigut dotat amb càrrec al compte de pèrdues i
guanys de l'exercici 2017. Si bé fins a hui cap treballador ha sol·licitat la baixa voluntària, la falta d'una anàlisi
actuarial no em permet avaluar l'import de la provisió necessària per a cobrir les baixes futures i el seu efecte sobre
el resultat i patrimoni de l'Entitat.
Pel fet que els procediments descrits no constitueixen ni una auditoria, ni una revisió feta d'acord amb Normes Tècniques
d'Auditoria, no expresse una opinió sobre la informació continguda en els estats financers al 3 1 de desembre de 2017.
Si s'hagueren aplicat procediments addicionals, es podrien haver posat de manifest altres assumptes sobre els quals els
hauria informat.
El meu informe de procediments acordats s'emet únicament per a la finalitat establida en el segon paràgraf d'aquest
informe i per a la seua informació i no pot ser usat per a cap altra fi o ser distribuït a tercers, diferents de l'Òrgan
d'Administració i direcció de la Societat, sense el meu consentiment previ. No assumisc cap responsabilitat enfront de
tercers diferents dels destinataris d'aquest informe.
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