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INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

• Al Patronat de la 

Fundacio Parc Tauli 

Informe sobre els comptes anuals 

• 	
Hem auditat els comptes anuals adjunts de la Fundacio Parc Tauli, que comprenen el 
balanc a 31 de desembre de 2015, el cornpte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni 
net i la memaria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Responsabilitat del Patronat en relacio amb els comptes anuals 
• 

El Patronat de la Fundaci6 es el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de 
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 financera i dels resultats de 
la Fundacio Parc Taulf, de conformitat amb el marc normatiu d'informacio financera 
aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2 de la mem6ria adjunta, i del 

• control intern que considerin necessari per a permetre la preparacio de comptes anuals 
lliures d'incorreccio material, deguda a frau o error. 

Responsabilitat de l'auditor 

La nostra responsabilitat es expressar una opini6 sobre els comptes anuals adjunts basada 
en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la 
normativa reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa 
exigeix que complim els requeriments d'etica, aixi corn que planifiquem i executem 
l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals estan 
Mures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l'aplicaci6 de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria 
sobre els imports i la informacio revelada en els comptes anuals. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoracio dels riscos d'incorrecci6 
material en els comptes anuals, deguda a frau o error. A l'efectuar aquestes valoracions 
del risc, l'auditor te en compte el control intern rellevant per a la formulacio per part de 
l'entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que 
siguin adequats en funcio de les circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió 
sobre l'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoria tambe inclou l'avaluacio de 
l'adequacio de les politiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades per la direcci6, aixi corn l'avaluacio de la presentaci6 dels comptes 
anuals presos en el seu conjunt. 

• 

• 

• 

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base sufici 	 
adequada per a la nostra opinio d'auditoria. 	 S D 
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Opinio 

En la nostra opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la innatge fidel del patrimoni i de la situacio financera de la Fundacio Parc Tauli a 31 de 
desembre de 2015, aixi corn dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en 
aquesta data, de confornnitat amb el marc nornnatiu d'infornnacio financera que resulta 
d'aplicaci6 i, en particular, amb els principis i criteris connptables continguts en aquest. 

Paragrafs dernfasi 

Cridem l'atencia sobre alio que es detalla a la nota 4.8 de la memoria adjunta, en 
referencia a la situacio actual de la paga extraordinaria de desembre de 2012, que no va 
ser liquidada al personal de l'entitat en aplicacio del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. 
Durant l'exercici actual ha estat liquidada la despesa corresponent al 24,04% de la mateixa, 
en compliment de l'Acord de Govern 33/2015, de data 10 de marc, i s'ha registrat la 
despesa, corresponent al 26,23% previst al Reial Decret-Ilei 10/2015 de 1 I de setennbre, 
corn a remuneraci6 pendent de pagament, per import de 22.612,25 euros. 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

La Fundaci6, d'acord a la seva naturalesa, es una entitat del sector pirblic de la Generalitat 
de Catalunya, incloent el seu pressupost en els Pressupostos de la Generalitat. D'acord 
amb la normativa que Ii es d'aplicacia, la nnemoria inclou un resum de la liquidaci6 del 
pressupost de l'exercici, i incorpora com annex als comptes anuals la totalitat de la 
informacio pressupostaria sobre la liquidacio de l'exercici. Dins dels procediments aplicats 
s'ha verificat que la informacio incorporada es correspon amb la informacio registrada en 
la comptabilitat de la fundacio. 

Barcelona, 18 de marc de 2016 
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