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Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2008 

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 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
comprovar si l'aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la introducció 
del nou Pla General de Comptabilitat ha sigut adequada, si la presentació dels comptes 
anuals de l'exercici de 2008 de la Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la 
Comunitat Valenciana (la Fundació) s'ha realitzat en temps i forma i si es compleixen 
les formalitats exigides per la normativa aplicable. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, 
el compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita data, i 
els adjuntem íntegres –juntament amb l'informe d'auditoria– en l'annex d'aquest 
Informe. Els dits comptes foren formulats pel director econòmic de la Fundació (sense 
que hi conste la data de formulació), aprovats pel seu Patronat el 14 de maig de 2009 i 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat –conformement a la normativa aplicable– el 29 de juny de 2009, juntament 
amb l'informe d'auditoria. 

L'esmentat informe d'auditoria (obligatori segons la normativa de les fundacions), 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 Intervenció General de la 
Generalitat amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria. 

En aqueix informe s'emet una opinió amb dos advertiments, derivats d'algunes 
inexactituds i de l'omissió d'una determinada informació en la memòria dels comptes 
anuals. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si l'aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la 
introducció del nou Pla General de Comptabilitat i la formalització i presentació dels 
comptes anuals han sigut adequades. 

D'acord amb tot això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "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 les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
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d'aplicació 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 assenyalats 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 l'adequada formalització i presentació dels 
comptes anuals. 

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

- Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2008. 

- Llei de la Generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera 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 9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, 
de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- 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. 

- Estatuts de la Fundació. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, per mitjà del qual s'aprova l'adaptació del 
Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins de lucre. 
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- 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 assenyalat en l'apartat 1.2.1, no s'han 
posat de manifest fets o circumstàncies derivats del procés de transició al nou Pla 
General de Comptabilitat que afecten de forma significativa l'adequada presentació dels 
comptes anuals. 

D'altra banda, i tal com s'assenyala en l'apartat 4.1, la revisió de la formalització i 
presentació dels comptes de la Fundació ha posat de manifest els següents aspectes 
significatius que tenen efecte en els comptes elaborats amb data 31 de desembre de 
2008: 

- La Fundació ha comptabilitzat en el seu immobilitzat material un import de 
2.926.680 euros corresponents a la valoració del terreny en què s'assenta l'edifici 
on desenvolupa la seua activitat. Aquest terreny és propietat de l'Ajuntament de 
València, que n'ha cedit el dret d'ús a la Conselleria de Sanitat, i aquesta al seu 
torn a la Fundació, durant un termini de trenta anys. 

 D'acord amb la normativa comptable aplicable i amb les consultes que en aqueix 
sentit ha emés l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), el 
valor del terreny no s'ha de registrar en els comptes de la Fundació a 31 de 
desembre de 2008. Per tant, la partida "Terrenys" (els terrenys sobre els quals 
s'assenta l'edifici de la Fundació), igual com la corresponent contrapartida 
utilitzada, "Deutes a llarg termini", estan sobrevalorades en 2.926.680 euros 
cada una. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, no s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització incompliments significatius de la normativa 
aplicable en relació amb l'adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

La Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana es constitueix 
per mitjà d'escriptura pública el 20 de maig de 1999 i s'inscriu en el Registre de 
Fundacions el 17 de novembre de 1999. 

Segons els seus estatuts, el seu fi d'interés general és d'impulsar, promoure i afavorir la 
investigació científica tècnica en l'àmbit de la medicina oftalmològica, el 
desenvolupament de noves tecnologies, l'atenció en general de la salut ocular, 
fonamentalment des de la perspectiva de la prevenció, i la cooperació al 
desenvolupament de tercers països en matèria sociosanitària. 

La dotació fundacional és d'1.893.002 euros: en correspon el 99,36% a la Generalitat 
Valenciana, el 0,32% a la Fundació Bancaixa, el 0,16% a l'ONCE i el 0,16% restant a 
un fundador privat. 

Els estatuts estableixen que l'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, el qual està 
integrat per catorze patrons. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Atenent al contingut de la memòria d'activitats de la Fundació en l'exercici de 2008, 
l'activitat realitzada s'ha centrat en les actuacions següents: 

- Assistència oftalmològica tant a pacients privats, com a pacients públics; aquests 
últims, sobre la base d'un contracte administratiu subscrit amb la Conselleria de 
Sanitat per a la gestió de serveis públics per concert de la seua prestació 
assistencial integral oftalmològica. 

- Investigació científica i tècnica en l'àmbit de la medicina oftalmològica, així 
com diversos assaigs clínics i publicacions. 

- Activitat docent, mitjançant la impartició de cursos per part de membres de la 
Fundació. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
REVISIÓ EFECTUADA 

4.1 Revisió formal dels comptes anuals 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió de l'adequació de la formalització i 
presentació dels comptes anuals, podem destacar que: 

a) La Fundació ha comptabilitzat en el seu immobilitzat material un import de 
2.926.680 euros, corresponents a la valoració del terreny en què s'assenta 
l'edifici on desenvolupa la seua activitat. Aquest terreny és propietat de 
l'Ajuntament de València, el qual n'ha cedit el dret d'ús a la Conselleria de 
Sanitat, i aquesta al seu torn a la Fundació, durant un termini de trenta anys. Tal 
cessió no ha sigut encara elevada a document públic. 

 Per tant, els terrenys cedits per a ser usats per un tercer (en aquest cas una 
Administració pública, perquè la Fundació hi construïsca un edifici), seguiran 
sent propietat del cedent; a més a més, existeix una contraprestació en espècie 
(la construcció que ha de revertir al propietari del terreny). 

 Segons la normativa comptable aplicable i les consultes que en aqueix sentit ha 
emés l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), el valor del 
terreny no s'ha de registrar en els comptes de la Fundació a 31 de desembre de 
2008, ja que aquesta operació tindria la consideració d'arrendament operatiu 
(norma de registre i valoració número 8 del PGC). 

 D'acord amb tot això, tant la partida "Terrenys" (sobre els quals s'assenta 
l'edifici de la Fundació) de l'epígraf de l'immobilitzat material de l'actiu no 
corrent, com la corresponent contrapartida utilitzada (en aquest cas, de l'epígraf 
de "Deutes a llarg termini" del passiu no corrent), estan sobrevalorades en 
2.926.680 euros cada una. 

b) La memòria dels comptes anuals de la Fundació no recull, en tots els seus 
apartats, la informació exigida pel Pla General de Comptabilitat en vigor ni pel 
Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril (per mitjà del qual s'aprova l'adaptació del 
Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins de lucre). Quant a això, la 
Fundació ens indica, en al·legacions, que es compromet a comprovar per a 
futurs exercicis que la memòria continga tots els punts establits en les 
disposicions citades. 

4.2 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que la Fundació ha preparat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 
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D'acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials, raó per la qual no inclouen 
xifres comparatives. 

La fiscalització ha comprés la comprovació de l'adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 

La Fundació ha valorat els elements patrimonials per l'opció d'equivalència, que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s'han d'incloure en el balanç 
d'obertura conformement als principis i les normes vigents amb anterioritat a l'entrada 
en vigor del nou Pla General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius recollides en els 
assentaments de transició són raonables, conformement a les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007. 

S'ha comprovat que, en la nota número 21 de la memòria, "Aspectes derivats de la 
transició a les noves normes comptables", es recullen el balanç i el compte de resultats 
inclosos en els comptes anuals de l'exercici de 2007, que foren formulats aplicant el Pla 
General de Comptabilitat vigent en aquell exercici, juntament amb una explicació de les 
principals diferències existents entre els criteris comptables aplicats en l'exercici de 
2007 i el de 2008. Tanmateix, la nota citada no expressa –a pesar de ser preceptiu– 
l'impacte que aquesta variació de criteris comptables produeix en el patrimoni net, 
detallant la conciliació corresponent a la data del balanç d'obertura. 
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4.3 Balanç i compte de resultats 

El balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 19.098.910 

Immobilitzat intangible 185.290 

Immobilitzat material 18.913.620 

Actiu corrent 7.877.573 

Existències 215.961 

Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia 6.516.138 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 435.844 

Inversions financeres a curt termini 554.000 

Perioditzacions a curt termini 28.498 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 127.132 

Total actiu 26.976.483 
   

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net 23.043.145 

Fons propis 7.358.612 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.684.533 

Passiu no corrent 2.926.680 

Deutes a llarg termini 2.926.680 

Passiu corrent 1.006.658 

Deutes a curt termini 153.999 

Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 774.901 

Perioditzacions a curt termini 77.758 

Total patrimoni net i passiu 26.976.483 

Quadre 1 
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El compte de resultats de la Fundació de 2008 es mostra a continuació, en euros. 

 
COMPTE DE RESULTATS 2008 

Ingressos de la Fundació per l'activitat pròpia 8.194.109 

Aprovisionaments (1.952.750) 

D'altres ingressos d'explotació 21.631 

Despeses de personal (2.811.138) 

D'altres despeses d'explotació (675.800) 

Amortització de l'immobilitzat (1.472.412) 

Subvencions, donacions i llegats de capital imputats a resultats de l'exercici 1.360.448 

Deterioració i resultat per alienació d'immobilitzat (18.956) 

Resultat d'explotació 2.645.132 

Ingressos financers 59.251 

Despeses financeres (102) 

Resultat financer 59.149 

Resultat abans d'imposts 2.704.281 

Resultat de l'exercici per operacions continuades 2.704.281 

Excedent de l'exercici 2.704.281 

Quadre 2 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en l'apartat 2 del present Informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions següents: 

a) Instar l'Administració corresponent perquè eleve a document públic la cessió del 
dret de superfície del terreny on s'assenta l'edifici en què la Fundació 
desenvolupa la seua activitat. 

b) La Fundació haurà d'assenyalar explícitament en els seus comptes anuals la data 
en què són formulats, i ha d'elaborar la memòria dels seus comptes anuals 
conformement a la normativa aplicable. 

 

 


