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Curs: Com elaborar i presentar els comptes 
anuals de la fundació 
 

Formació “en línia”  

Sessió 1 | 29 d’abril – 9:30-12:30 h 

Objectius 

• Conèixer els aspectes més importants de la formulació dels comptes anuals d’una 
fundació.  

• Revisar el contingut de la memòria econòmica a presentar a l’Agència Tributària. És la 
mateixa què la que s’inclou als comptes anuals?  

• Saber què cal tenir present per l’informe d’auditoria, tant per a aquelles fundacions que 
estiguin obligades a auditar-se, com per a aquelles que ho vulguin fer de forma 
voluntària.  

A qui es dirigeix? 

Direccions, gerències i professionals de les àrees de comptabilitat, finances i administració les 
fundacions. 

Programa 

1. Models de comptes anuals i diferències més significatives. 

2. Normes d’elaboració general dels estats financers. 

3. La memòria comptable. Normes generals d’elaboració i contingut. Exemples pràctics. 

4. Memòria econòmica de caràcter obligatori i requerida per l’Agència Tributària.  

5. Obligació de sotmetre els comptes anuals a auditoria.  

Docent 

 

 
Ferran Busquet 
Economista-MBA per ESADE i Auditor de Comptes 
Busquet, Economistes Auditors Estudi Jurídic 

Requeriments tecnològics necessaris 

La formació es durà a terme online, així que els requeriments són els propis d’aquest tipus de 
formació: ordinador amb connexió a internet, càmera i micròfon. 
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Inscripció 

Preu per participant:  75 € Fundacions associades a la CCF  
150 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
 

2. Esperar la notificació de confirmació de la plaça per part del Dpt. de Formació de la 
Coordinadora. 
 

3. UN COP TINGUEU LA PLAÇA CONFIRMADA, podeu fer el pagament de la matrícula 
per transferència al compte CaixaBank ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé Caixa 
d’Enginyers ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 29/04_CCAA”. 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre. 
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