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Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les despeses de funcionament registrades en els comptes anuals de 
l'exercici de 2007 de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. Fundació de la 
Comunitat Valenciana (d'ara endavant FEB o la Fundació), es presenten de forma 
adequada, d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació; així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat 
exercici, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern de les dites despeses de la Fundació. En els 
diferents apartats d'aquest Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser 
objecte d'atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de FEB estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita data, i els 
adjuntem íntegres, acompanyats de l'informe d'auditoria, en l'annex d'aquest Informe. 
Els comptes esmentats foren formulats per la Comissió Permanent de la Fundació, 
aprovats pel seu Patronat el 27 de juny de 2008, presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), conformement a la 
normativa aplicable, el 27 de juny de 2008, juntament amb l'informe d'auditoria, i 
presentats al Protectorat el 30 de juny de 2008. 

El citat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG 
amb la col·laboració de firmes d'auditoria contractades per aquesta. En el dit informe 
s'emet una opinió sense advertiments. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les despeses de funcionament registrades per la Fundació en l'exercici 
de 2007, i a comprovar si la formalització i presentació dels comptes anuals han sigut 
adequades. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, segons els "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a 
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les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, la 
revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut aplicables en 
aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització indicats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de la 
Fundació, de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l'activitat 
contractual, en relació amb l'àrea fiscalitzada durant l'exercici terminat el 31 de 
desembre de 2007; així com l'adequació de la formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei de la Generalitat 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2007. 

- Llei de la Generalitat 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins de 
Lucre i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

- Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
reglament d'aplicació de la Llei 49/2002. 

- Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

- Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, per mitjà del qual 
s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (solament en allò 
que es refereix a la disposició transitòria setena). 

- Reial Decret-Llei 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 
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- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la LCAP. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, per mitjà del qual es crea 
la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen 
els registres oficials de contractes i de contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

- Reial Decret 296/2004, de 20 de febrer, que aprova el règim simplificat de la 
comptabilitat. 

- Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, que aprova l'adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les entitats sense fins de lucre. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a 
què estan subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.1, s'ha posat de 
manifest el següent fet o circumstància que afecta o podria afectar de forma 
significativa l'adequació de les despeses de funcionament comptabilitzades en el compte 
de pèrdues i beneficis als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) En el compte de resultats de l'exercici figuren despeses per import de 25.000 
euros que haurien de ser imputades a l'exercici de 2008; tal com es detalla en 
l'apartat 4.3.1 d'aquest Informe. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, s'ha detectat 
durant l'exercici de 2007 el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea fiscalitzada: 

a) El Patronat de la Fundació no ha aprovat ni presentat al Protectorat (perquè 
aquest l'examine, comprove la seua adequació a la normativa vigent i el deposite 
en el Registre de Fundacions), l'inventari valorat dels béns i drets de FBFCV; 
malgrat el que s'estipula en l'article 21.2.a) de la Llei de la Generalitat 8/1998, 
de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

La Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. Fundació de la Comunitat Valenciana es va 
constituir per mitjà d'escriptura pública el 20 d'abril de 1990. 

La Fundació té com a objecte la promoció d'investigacions i estudis en l'àmbit del 
mercat borsari i financer, amb especial projecció sobre el mercat de la Comunitat 
Valenciana, i en especial en relació amb la borsa de valors de València i el mercat de 
futurs i mercaderies; així com l'execució i desenvolupament dels objectius proposats. 
També s'inclou en el seu objecte la convocatòria de concursos, ajudes o qualsevol altre 
mitjà de promoció de la investigació en l'àmbit borsari i financer; l'edició, difusió i, en 
general, la utilització dels treballs o informes que siguen elaborats o promoguts per la 
Fundació; l'organització i promoció d'equips i línies d'investigació en l'àmbit borsari i 
financer; l'organització de cursos i activitats formatives en general, tendents a la difusió 
i el foment de la cultura financera entre post-graduats i professionals de la Comunitat 
Valenciana. 

La dotació fundacional a 31 de desembre de 2007 s'eleva a 1.080.446 euros, un 55,46% 
dels quals correspon a aportacions de la Generalitat. 

Segons que s'estableix en els seus estatuts, els òrgans de govern de la Fundació són el 
Patronat i el Consell Permanent del Patronat. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Atenent al contingut de la memòria d'activitats de la Fundació de 2007, i en relació amb 
els fins establits en l'article 6.5 dels Estatuts de la Fundació, referent a "l'organització de 
cursos i activitats formatives en general, tendents a la difusió i el foment de la cultura 
financera entre els postgraduats i professionals de la Comunitat Valenciana", la 
Fundació ha realitzat durant l'exercici de 2007 quatre cursos de llarga durada, vuit 
cursos oberts i trenta-tres activitats, com ara jornades, seminaris, conferències, fòrums, 
etc., sobre distints temes relacionats amb els fins de la Fundació. 

Quant a l'objecte que es detalla en l'article 6.3 dels Estatuts, en relació amb "l'edició, 
difusió i, en general, la utilització dels treballs o informes que siguen elaborats o 
promoguts per la Fundació", FEB ha realitzat la presentació del llibre editat en 2006 
sobre "Mitos y realidades de la responsabilidad social corporativa en España. Un 
enfoque multidisciplinar"; així com l'edició mensual del butlletí informatiu de la 
Fundació. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Aspectes generals 

A continuació es comenten aquells aspectes d'interés observats en la fiscalització i no 
relacionats directament amb l'àrea objecte de la fiscalització. 

a) En relació amb els poders atorgats a la directora general de la Fundació per a 
disposar de fons en els comptes mantinguts en entitats financeres, hem observat 
que els dits comptes són de caràcter solidari i il·limitat. En aquest sentit, 
recomanem d'establir signatures mancomunades i nivells d'autorització en funció 
dels imports de les contractacions de béns i serveis que realitze la Fundació. 

b) La Fundació hauria de disposar d'un arxiu amb tots aquells documents 
justificatius de la seua actual situació patrimonial (escriptura pública de 
constitució, escriptures de les successives ampliacions i reduccions de la dotació 
fundacional). 

c) El Patronat no ha aprovat ni presentat al Protectorat (perquè aquest l'examine, en 
comprove l'adequació a la normativa vigent i el deposite en el Registre de 
Fundacions), l'inventari valorat dels béns i drets de la Fundació; malgrat el que 
s'assenyala en l'article 21.2.a) de la Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de 
desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i en l'article 20.3 del 
Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, per mitjà del qual 
s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis de la Fundació a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació, 
en euros. 
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ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 160.178 164.207 (2,5%) 

Immobilitzacions immaterials 307 493 (37,7%) 

D'altres immobilitzacions materials 23.467 27.310  (14,1%) 

Immobilitzacions financeres 136.404 136.404 0,0% 

Actiu circulant 1.110.999 963.103 15,4% 

Existències 11.728 11.954 (1,9%) 

Usuaris i d'altres deutors activitat 131.099 53.786 143,7% 

D'altres deutors 4.610 5.330 (13,5%) 

Inversions financeres temporals 760.452 742.287 2,4% 

Tresoreria  184.928 135.569 36,4% 

Ajusts per periodització 18.182 14.177 28,2% 

Total actiu 1.271.177 1.127.310 12,8% 
    

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis 943.462 937.777 0,6% 

Dotació fundacional 1.080.446 1.080.446 0,0% 

Excedents exercicis anteriors (142.668) (130.802) 9,1% 

Excedent de l'exercici 5.684 (11.867) (147,9%) 

Creditors a curt termini 327.715 189.533 72,9% 

Creditors comercials 128.200 66.299 93,4% 

D'altres deutes no comercials 16.986 14.425 17,8% 

Ajusts per periodització 182.529 108.809 67,8% 

Total passiu 1.271.177 1.127.310 12,8% 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Aprovisionaments 298.998 249.102 20,0% 

Despeses de personal 220.855 217.939 1,3% 

Dotació amortització immobilitzat 11.110 13.930 (20,2%) 

D'altres despeses 118.503 113.598 4,3% 

Variació provisions de l'activitat 28.891 18.328 57,6% 

Resultats positius explotació - - - 

Despeses financeres i assimilades  117 (100,0%) 

Resultats financers positius 52.337 41.273 26,8% 

Resultats positius activitats ordinàries 6.127 - - 

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 281 - - 

Despeses extraordinàries 161 - - 

Resultats extraordinaris positius - 788 (100,0%) 

Resultat positiu abans d'imposts 5.685 - - 

Excedent positiu de l'exercici 5.685 - - 
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Ingressos per l'activitat pròpia 606.902 536.620 13,1% 

Vendes i d'altres ingressos ordinaris 24.809 19.890 24,7% 

D'altres ingressos 436 2.359 (81,5%) 

Resultats negatius d'explotació 46.210 54.028 (14,5%) 

D'altres interessos i ingressos assimilats 52.337 41.390 26,4% 

Resultats financers negatius - - - 

Resultats negatius d'activitats ordinàries - 12.755 (100,0%) 

Ingressos extraordinaris - 788 (100,0%) 

Resultats extraordinaris negatius 442 - - 

Excedent negatiu de l'exercici - 11.967 (100,0%) 

Quadre 2 
 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés l'àrea de 
despeses de funcionament comptabilitzades en els epígrafs del compte de pèrdues i 
beneficis "Aprovisionaments" i "D'altres despeses", de l'exercici de 2007. 

Les dites despeses, per import de 298.998 euros i 118.503 euros respectivament, 
representen el 61,5% del total de despeses de l'exercici registrades a càrrec del compte 
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de resultats de l'exercici de 2007, i s'han incrementat en conjunt un 15,1% respecte de 
l'exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, 
en els apartats següents es fan els comentaris relatius als aspectes més significatius 
observats. 

4.3 Despeses de funcionament 

Tal com hem indicat anteriorment, a l'efecte del nostre treball hem considerat com a 
despeses de funcionament les comptabilitzades en els epígrafs del compte de pèrdues i 
beneficis "Aprovisionaments" i "D'altres despeses", de l'exercici de 2007. 

4.3.1 Aprovisionaments 

Les despeses d'"Aprovisionaments" de l'exercici de 2007 han sigut de 298.998 euros; 
inclouen despeses de disseny, impressió i enviament del butlletí informatiu, honoraris 
de màsters i cursos impartits per la Fundació, despeses d'edició de llibres, despeses 
d'inserció d'anuncis i despeses d'actes amb patrons. 

La fiscalització efectuada ha consistit a revisar l'adequació de la comptabilitat i de la 
gestió, formalització i execució d'una mostra del 27,7% d'aquestes despeses a la 
normativa que les regula. 

La revisió duta a terme ha posat de manifest, com a aspectes més significatius, els 
següents: 

- Hom ha comptabilitzat com a despesa de l'exercici un import de 25.000 euros 
que corresponen al pressupost d'elaboració del llibre "Vademécum financiero y 
diccionario de términos bursátiles. Edición 2008". 

 Segons que la Fundació mateixa detalla en l'apartat 4.g, "Normes de valoració", 
de la memòria dels seus comptes anuals (que incloem en l'annex del present 
Informe), les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir quan 
es produeix el corrent real de béns i serveis que tals despeses representen. En el 
cas citat, com que les indicades circumstàncies no s'han produït en l'exercici de 
2007, dites despeses no han de ser imputades a aqueix exercici, amb el 
consegüent efecte en el compte de pèrdues i beneficis corresponent. 

- En les factures, cal deixar evidència de la revisió que se n'haja fet. També es 
recomana que, quan un responsable de la Fundació perceba retribucions com a 
professor d'algun màster, l'autorització de la despesa i el seu pagament siguen 
realitzats per una persona diferent. 

- Quan s'efectuen pagaments per transferència bancària a diversos beneficiaris, 
s'hi ha d'acompanyar un detall individualitzat de cada un. 

- Les tarifes horàries i de coordinació dels diferents professors dels màsters o 
cursos que organitza la Fundació, cal detallar-les i aprovar-les per escrit al 
començament dels dits cursos i màsters. 
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- Encara que disposa d'un manual de gestió de qualitat, recomanem que la 
Fundació elabore un manual de procediments que detalle els processos 
administratius que s'han de seguir per a fer les distintes adquisicions, i que se 
n'elabore l'expedient corresponent. 

4.3.2 D'altres despeses 

L'epígraf de "D'altres despeses" ha ascendit a 118.503 euros. En el quadre següent se'n 
mostra el desglossament, en euros. 

 
Concepte Import 

  Becaris 1.840 

Reparacions i conservacions 12.517 

Serveis professionals independents 14.649 

Primes d'assegurances 

Serveis bancaris i similars 

1.430 

945 

Publicitat i relacions públiques 8.481 

Subministraments 9.417 

D'altres serveis 69.588 

Serveis exteriors 118.867 

D'altres tributs (364) 

Tributs (364) 

Total 118.503 

Quadre 3 
 

Tal i com es desprén del quadre anterior, el capítol de "Serveis exteriors" aglutina la 
pràctica totalitat de les despeses de l'epígraf i respon majoritàriament a despeses 
menors; les partides més importants en són les que corresponen a despeses de seguretat 
i neteja. 

La fiscalització efectuada ha consistit a revisar l'adequació de la comptabilitat i de la 
gestió, formalització i execució d'una mostra de despeses registrades en "D'altres 
serveis" a la normativa que les regula. La revisió no ha posat de manifest aspectes 
destacables. 
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5. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de la Fundació han d’adoptar mesures correctores per evitar que es tornen 
a produir en exercici futurs. 

A més a més, escau fer les recomanacions següents: 

a) Es recomana d'establir signatures mancomunades per a disposar de fons en 
entitats bancàries, i nivells d'autorització en funció dels imports per a les 
contractacions que realitze la Fundació. 

b) En les factures, cal deixar evidència de la revisió que se n'haja fet. També es 
recomana que, quan un responsable de la Fundació perceba retribucions com a 
professor d'algun curs o màster, l'autorització de la despesa i el pagament siguen 
realitzats per una persona diferent, amb poders a aqueix efecte. 

c) Quan s'efectuen pagaments per transferència bancària  a diversos beneficiaris, 
cal acompanyar-los amb un detall individualitzat de cada un. 

d) Les tarifes horàries i de coordinació dels diferents professors dels màsters o 
cursos que organitza la Fundació, han de ser detallades i aprovades per escrit al 
començament dels dits cursos o màsters. 

e) Encara que disposa d'un manual de gestió de qualitat, recomanem que la 
Fundació elabore un manual de procediments que detalle els processos 
administratius que cal seguir per a les distintes adquisicions, i elaborar-ne 
l'expedient corresponent. 
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