Resum informe d’auditoria de l’Hospital Clínic 2012
Els comptes anuals de l’Hospital son auditats voluntàriament per l’empresa Deloitte
SL i presentats per aprovació a la Junta de Patronat.
La opinió d’auditoria és que els comptes anuals del 2012 expressen en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona a 31 de desembre de 2012, així com dels
resultats de les seves operacions i dels seus fluxos d’efectiu corresponents a l'exercici
anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis comptables en ell
continguts, excepte pel següent:


Una limitació a l’abast per l’import de les factures incloses en el mecanisme de
finançament a proveïdors iniciat en el mes d’abril del 2012 per import de 81,9
milions d’euros per tal d’acollir-se en el Fons de finançament dels pagaments a
proveïdors (ICO) i que a data d’emissió dels comptes encara està pendent de
formalitzar-se amb la Generalitat.



Una excepció per estar pendent de regularitzar el saldo pendent de cobrament
dels antics Patrons de l’Hospital per import de 121,5 milions d’euros, així com
d’unes factures per trasplantaments de fora de Catalunya per import de 40,8
milions d’euros.

Així mateix i sense que tingui efecte a la opinió dels auditors externs sobre l’informe
d’auditoria, es detallen 3 paràgrafs d’èmfasis:


Els efectes que pugui tenir la cessió tàcita a l’Hospital de l’edifici i terrenys a on
desenvolupa la seva activitat i que actualment es troben registrats a nom de la
Universitat de Barcelona.



L’aplicació del principi d’empresa en funcionament a l’Hospital tot i tenir un fons
de maniobra negatiu en 32 milions d’euros donat que existeixen factors
mitigants, com ara el resultat econòmicament equilibrat de l’Hospital.



La no dissolució del Consorci de Gestió de Corporació Sanitària, entitat
participada per l’Hospital Clínic i la Diputació de Barcelona, i integració a
l’Hospital Clínic en compliment de l’acord de govern de l’1 de juny del 2010.

Per últim, expressen que l’informe de gestió emes de la Direcció concorda amb la
informació comptable dels comptes anuals de l’exercici.

