
Resultats comptables 2015

Comptabilitat Comptabilitat Indicador SEC 
FINANCERA PRESSUPOSTÀRIA (Sistema Europeu de Comptes) 
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PROVISIONAL

(a) Conceptes Comuns  (a) Conceptes Comuns  (a) Conceptes Comuns 

Ingressos i despeses Ingressos i despeses Ingressos i despesesg p g p g p

Total 2.767.194 € Total 2.767.194  € Total 2.767.194  €

(b) Conceptes Propis (b) Conceptes Propis (b) Conceptes Propis

Amortitzacions (1) Inversions (5) Inversions
2 987 844 € 2 854 835 € 2 854 835 €‐2.987.844 € ‐2.854.835 € ‐2.854.835 €

Provisions (2) Cobraments (6) Cobraments
‐1.681.326 € 460.986 € 630.353 €

Total ‐4.669.171 € Total ‐2.393.849 € Total ‐2.224.482 €

(c) Conceptes extraordinaris (c) Conceptes extraordinaris (c) Conceptes extraordinaris

Seguretat Social (3) Seguretat Social Seguretat Social
‐7.003.920 € ‐7.003.920 € ‐7.003.920 €

Provisió Absorció UDIAT (4) Variacions financeres (7) Inversions altres exercicis (8)
‐3 918 766 € 13 192 176 € ‐907 632 €3.918.766 € 13.192.176 € 907.632 €

Variacions i Provisions d’altres 
exercicis (9)
‐1.346.520€

Total ‐10.922.686 € Total 6.088.256 € Total ‐9.258.072 €
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Resultat FINANCER Resultat PRESSUPOSTARI Resultat SEC

(a+b+c)    ‐12.824.663 € (a+b+c) 6.461.600 € (a+b+c) ‐8.715.360 €



Comentaris Resultats comptables 2015

(1) Import total amortitzacions 5.330.621 € menys 2.342.776 €, subvenció obres Taulí Nou, total amortitzacions netes
2.987.844 €.

(2) Detall provisions:(2) Detall provisions:
Provisió sentència judicial sistema informàtic ................... -575.000 €
Provisió Paga Extra 2012 (Decret Llei) ............................. -972.918 €
Pèrdues per obsolescència tècnica .................................. -212.667 €
Excés de provisions .......................................................... 84.326 €
Altres provisions -5 068 €Altres provisions ............................................................... 5.068 €

(3) Acta Inspecció Seguretat Social - Cotització guàrdies metges (2011-2014).
(4) Pèrdues provinents del tancament d'UDIAT, S.A.
(5) Compra d'actius de reposició i nova adquisició 2015.
(6) Cobraments subvencions i altres conceptes liquidats durant el 2015(6) Cobraments subvencions i altres conceptes liquidats durant el 2015.
(7) Préstec Pagament a Proveïdors (FLA) de 18.747.213 € menys 5.655.036 €, variació pòlissa bancària, total variació

financera 13.192.176 €.
(8) La variació de les inversions respecte a la comptabilitat pressupostària és deguda a la finalització del contracte inicial del

programa assistencial, 907.632 €
(9) Pagament de les sentències de guàrdies dels anys 2005-2012
(10) L’objectiu pressupostari és de 342.170 €. El càlcul del SEC dóna un resultat de -8.715.360 €, amb una desviació sobre

l’objectiu pressupostari de -9.057.530€.
Objectiu SEC:

1) Obj ti SEC 2015 342 170 €1) Objectiu SEC 2015 ...................................................... 342.170 €
2) Resultat SEC .............................................................. -8.715.360 €
3) Desviació sobre l’objectiu SEC (1+2)........................... -9.057.530 €

Per conceptes extraordinaris i puntuals, el Parc Taulí ha obtingut un resultat negatiu de -9.258.072 €, per tant, aïllats
aquests fet,s el resultat de la gestió pròpia de l’any 2015 seria de 200.542 € positius.
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aquests fet,s el resultat de la gestió pròpia de l any 2015 seria de 200.542 € positius.
4) Conceptes extraordinaris (aliens a la gestió de l’any)..... 9.258.072 €
5) Resultat de gestió 2015 (3+4)........................................ 200.542 €



Règim d’Autonomia de Gestió

Per tal de gaudir d’autonomia de gestió, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell ha
d’assolir un objectiu pressupostarid assolir un objectiu pressupostari.

Aquest objectiu s’assoleix sempre i quan se superi o iguali el resultat previst segons la Llei de
pressupostos, en termes SEC2010 (Sistema Europeu de Comptes).

L’any 2015 el resultat en termes SEC del Parc Taulí ha tingut una desviació negativa. Per tant, ha
elaborat un informe justificatiu explicant els motius d’aquesta desviació negativa i els haurà de corregir
als propers exercicis.

Atès que els fets que han originat la desviació negativa en l’exercici 2015 han estat totalment
excepcionals a la gestió ordinària de l’entitat, les accions de reequilibri es basaran en recuperar el pla
econòmic i financer propi de l’activitat del Parc Taulíeconòmic i financer propi de l activitat del Parc Taulí.
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http://www.tauli.cat/tauli/images/SeuElectronica/documents/Comptes_anuals_auditats/2015/2015_IJustificatiu.pdf

