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1. ADEQUACIÓ DE LA INFORMACIÓ FINANCERA ALS PRINCIPIS 
COMPTABLES APLICABLES 

1.1 Aquesta Sindicatura ha examinat els comptes anuals de l'Institut Valencià de 
Finances (d'ara endavant IVF o l'Institut), que comprenen el balanç a 31 de 
desembre de 2000, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a 
l'exercici anual acabat en la dita data i s'adjunten íntegrament en l'annex d'aquest 
informe. Els dits comptes van ser formulats pel Consell General de l'Institut el 
29 de març de 2001. El treball de fiscalització s'ha realitzat d'acord amb les 
normes d'auditoria generalment acceptades, que requereixen l'examen, 
mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels 
comptes anuals i l'avaluació de la seua presentació, dels principis comptables 
aplicats i de les estimacions realitzades. 

1.2 Les inversions de crèdit a curt i llarg termini, comptabilitzades en els epígrafs 
"Immobilitzacions financeres" i "Inversions financeres temporals", 
respectivament, pugen, a 31 de desembre de 2000, a 36.736.237 milers de 
pessetes, sobre les quals l'Institut ha dotat una provisió per a la cobertura de 
possibles insolvències de 1.737.427 milers de pessetes. Atenent els criteris de 
morositat i situació financera de les empreses prestatàries, es considera que la 
provisió per a insolvències per operacions de crèdit hauria d’incrementar-se, 
aproximadament, en 299.665 milers de pessetes.  

1.3 L'Institut ha garantit en sengles documents privats davant una entitat financera, 
dos préstecs que aquesta última va concedir a una empresa, prestatària al mateix 
temps del IVF, mitjançant escriptura pública (apartat 4.2.3.b). Les garanties 
tenen un límit de 700 i 200 milions de pessetes, respectivament, així com, si 
escau, dels interessos convinguts que poguessen meritar-se fins el tancament de 
les citades operacions, d'acord amb el pactat en els esmentats documents. 

 Atesa la situació financera de la dita empresa i els seus antecedents de morositat 
en operacions de crèdit concertades amb l'Institut (considerades de cobrament 
dubtós i provisionades al 100%), es desconeix si finalment l'empresa atendrà els 
pagaments derivats dels préstecs garantits i, si cal, la possible reclamació de les 
garanties prestades pel IVF. 

 

1.4 A 31 de desembre de 2000, el IVF no havia comptabilitzat subvencions 
concedides per la Generalitat Valenciana en el marc del “Pla de suport 
empresarial”, per un import de 187.650 milers de pessetes, per la qual cosa, els 
epígrafs “D’altres despeses d’explotació” i “D’altres ingressos d’explotació”, 
haurien d’incrementar-se en el citat import, sense que afecte el resultat de 
l’exercici. Així mateix, els epígrafs del balanç “Deutors” i “Creditors a curt 
termini”, es troben infravalorats en 139.206 milers de pessetes, corresponents a 
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la part de les dites subvencions pendents de cobrament de la Generalitat 
Valenciana i pendents de pagament als beneficiaris a 31 de desembre de 2000. 

1.5 El finançament obtingut pel IVF a càrrec del capítol VIII dels Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana, per un import de 400.000 milers de pessetes per a la 
creació d’un “Fons de garantia” a fi de cobrir insolvències derivades 
d’actuacions de crèdit de caràcter especial, ha sigut registrada com a “Ingressos 
extraordinaris” en el “Compte de pèrdues i beneficis”, quan hauria d’haver sigut 
aplicada a la constitució del citat Fons. Per tant, els resultats de l’exercici 
haurien de minvar-se en el citat import. 

1.6 Llevat de les excepcions esmentades en 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, els comptes anuals del 
IVF de l'exercici de 2000, que s'adjunten a l'annex d'aquest informe, mostren, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera a 31 de desembre de 2000, i dels resultats de les seues operacions i 
dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici anual acabat en la dita data i 
contenen la informació necessària i suficient per a la seua interpretació i 
comprensió adequada segons els principis i normes comptables generalment 
acceptats que guarden uniformitat amb els aplicats en l'exercici anterior. 

1.7 L'informe de gestió de l'exercici de 2000, que s'adjunta als comptes anuals, conté 
les explicacions que el Consell General considera oportunes sobre la situació de 
l'Institut, l'evolució de la seua activitat i sobre altres assumptes, i no forma part 
integrant dels comptes anuals. Aquesta Sindicatura ha verificat que la informació 
comptable que conté el citat informe de gestió concorda amb la dels comptes 
anuals de l'exercici de 2000. 
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2. COMPLIMENT DE LA LEGALITAT VIGENT EN LA GESTIÓ DELS 
FONS PÚBLICS 

2.1 Abast i metodologia 

Aquesta Sindicatura ha examinat el compliment per part del IVF de la legalitat vigent en 
la gestió dels fons públics durant l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2000. 
L'examen s'ha realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades, i 
s'han dut a terme les proves i aplicat els procediments d'auditoria considerats necessaris 
d'acord amb les circumstàncies. La verificació realitzada ha abastat el compliment dels 
aspectes rellevants, establerts en: 

- Llei de la Generalitat Valenciana 10/1999, de 30 de desembre, de Pressuposts 
per a l'exercici de 2000. 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel R.D.L. 2/2000, de 16 de juny. 

- Decret 94/1996, de 21 de maig, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, sobre la regulació de la gestió del deute públic, la gestió 
financera i la coordinació de l'endeutament de les entitats autònomes i empreses 
de la Comunitat. 

- Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual es determina el tractament comptable de les subvencions 
corrents percebudes per les empreses públiques de la Generalitat Valenciana. 

- Llei 13/1995, de 18 de maig, modificada per la Llei 53/1999, de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

- Decret 83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
Reglament del IVF, modificat pel decret 78/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià. 

- Decret 132/1992, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre 
l'atribució de competències i adscripció de mitjans personals al IVF. 

- Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, Text Refós aprovat per 
decret legislatiu de 26 de juny de 1991, de Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s'aprova la informació que han de retre les entitats 
públiques. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 
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- Pla General de Comptabilitat, aprovat pel reial decret 1.643/1990, de 20 de 
desembre. 

- Disposició addicional 8a. de la Llei 7/1990 de la Generalitat Valenciana, de 
Pressuposts per a 1991 per la qual es crea el IVF, modificada per la llei de la 
Generalitat Valenciana 14/1997, de 26 de desembre i la Llei 10/1998, de 28 de 
desembre, totes dues de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat. 

2.2 Conclusió general 

Com a resultat de la revisió efectuada i amb l'abast descrit en l'apartat anterior, no s'han 
detectat incompliments significatius de la normativa citada durant el període objecte 
d'examen. No obstant això, en els apartats següents s'indiquen les observacions que 
hauran de ser objecte d'atenció i millora per part de l'Institut. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Antecedents i objecte del IVF 

El IVF es crea per la disposició addicional 8ª de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat Valenciana a 1991, com una entitat de dret públic subjecta 
a la Generalitat Valenciana amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i 
privada, i adscrita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública. 
Aquesta Llei ha sigut successivament modificada en alguns aspectes per la Llei 
14/1997, de 26 de desembre, i per la Llei 10/1998, de 28 de desembre, les dues de 
Mesures de Gestió Administrativa i Financera i Organització de la Generalitat 
Valenciana. 

L’organització i el funcionament del IVF es regiran per la citada disposició addicional i 
d’altres disposicions que la desenvolupen, i li és aplicable el que regula la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat per a les empreses públiques, tret de la limitació per 
a la concessió d’avals. 

El reglament de l'Institut actualment vigent va ser aprovat pel decret 83/1994, de 26 
d'abril, que va ser modificat pel decret 78/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià. 

L'Institut té com a finalitat actuar com a principal instrument de la política de crèdit 
públic de la Generalitat, així com contribuir a l'exercici de les competències de la 
Generalitat sobre el sistema financer. Per al compliment dels seus fins, l'Institut pot 
realitzar, entre altres, les funcions següents: 

a) Controlar, coordinar i canalitzar l’oferta de crèdit públic. 

b) Concedir crèdits, avals, i d’altres caucions a favor d’entitats autònomes, 
corporacions  públiques i empreses públiques o privades. 

c) Participar en el capital o donar suports financers a societats que faciliten 
el finançament o la promoció d’empreses no financeres. 

d) Prestar els serveis de tresoreria de la Generalitat que li atribuesquen. 

e) Efectuar la gestió de l’endeutament de la Generalitat i les seues entitats 
autònomes i empreses quan se li atribuesquen. 

f) Exercir les funcions relatives al control, inspecció i disciplina de les 
entitats financeres que es troben sota la tutela administrativa de la 
Generalitat, així com de la banca privada, en els termes que dispose la 
legislació bàsica estatal. 

g) Exercir les competències assignades a la Generalitat en matèria de mercat 
de valors quan se li atribuesquen. 
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Les activitats del IVF es regiran per l’ordenament jurídic privat, tret de les derivades de 
les funcions assenyalades en les lletres f) i g), que es sotmetran a les normes del Dret 
Administratiu i a les altres normes aplicables en la seua realització. L’actuació de 
l’Institut també es realitzarà d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat 
econòmica general i la política monetària de l’Estat, així com de conformitat amb 
l’ordenament del crèdit i la banca. 

Si bé una de les finalitats bàsiques del IVF és la d’actuar com a instrument de la política 
de crèdit de la Generalitat Valenciana, legalment no s’estableix que l’Institut tinga 
naturalesa jurídica d’entitat de crèdit ni es preveu la submissió de la seua actuació 
creditícia a les disposicions aplicables a les entitats de crèdit definides en el R.D.L. 
1.298/1986, de 28 de juliol, sobre l’adaptació del dret vigent en matèria d’entitats de 
crèdit al de les comunitats europees. Així mateix, la regulació pròpia de l’Institut no 
estableix la submissió de la seua comptabilitat a la normativa comptable dictada pel 
Banc d’Espanya aplicable a les citades entitats de crèdit, ni la dotació d’un Fons 
Especial de Provisió per a cobrir determinades operacions (vegeu l’apartat 4.2.4). 

Al respecte i tenint en compte que l’actuació de l’Institut ha de realitzar-se d’acord amb 
l’ordenació del crèdit i la banca, seria convenient promoure un desenvolupament 
normatiu de l’activitat de crèdit del IVF a fi de clarificar, entre altres aspectes, el règim 
econòmic i comptable que hi és d’aplicació. 

3.2 Activitat desenvolupada en 2000 

Tot seguit es resum la informació més rellevant relativa a l'activitat desenvolupada pel 
IVF en l'exercici de 2000, agrupada per àrees, inclosa en el document intern "Memòria 
d'activitats 2000".  

a) Tresoreria i mercat de capitals 

El IVF, en virtut de les competències atribuïdes pels decrets del Govern Valencià 
132/1992, de 20 de juliol i el 94/1996, de 21 de maig, en matèria de gestió del deute de 
la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes i empreses, ha efectuat en 
l'exercici, en nom de la Generalitat, un volum considerable d'operacions financeres, 
entre les quals destaquen les següents: 

- Emissió i contractació de deute de la Generalitat Valenciana en euros 
(pagarés), havent-se adjudicat un import global de 84.257 milions de pessetes. 

- S’han realitzat diverses operacions de préstec a llarg termini, per un import 
global de 94.703 milions de pessetes. 

- Dins del programa "Euro Medium Term Note" (EMTN) dissenyat en 1998, en 
l’any 2000 s’han realitzat emissions a llarg termini per un import total de 5.446 
milions de pessetes. 
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- Emissió de paper comercial en divises en l'Euromercat, per un import de 
76.671 milions de pessetes. 

- Operacions de tresoreria a curt termini, tant per a cobrir dèficits transitoris com 
a càrrec de programes de finançament, per un import de 471.123 milions de 
pessetes. 

- Gestió d'altres operacions d'endeutament per al sector públic valencià per 
import de 121.738 milions de pessetes. 

b) Inversions de crèdit 

Durant 2000 l'Institut, a fi de contribuir al desenvolupament dels projectes d'inversió en 
actius fixos de les empreses valencianes i fer de complement de les seues fonts 
tradicionals de finançament, ha concedit 89 nous préstecs, bé mitjançant l'actuació 
directa de crèdits, o bé en col.laboració amb d'altres entitats financeres. 

Al mateix temps el IVF en virtut del contracte de refiançament amb la Societat de 
Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGRCV), en 2000 ha satisfet el 40% 
dels pagaments que aquesta Societat li ha comunicat que ha efectuat a les entitats 
financeres prestadores de les operacions avalades, per incompliment dels prestataris. 

Quant al "Pla de suport a la inversió empresarial", en 2000 l'Institut ha gestionat les 
subvencions de tipus d'interés de les operacions de crèdit efectuades pel IVF i per altres 
entitats de crèdit amb l'aval de la SGRCV, convocades per la Generalitat Valenciana. 

c) Àrea d'entitats financeres 

Aquesta àrea té assignades funcions relatives al control, inspecció i disciplina de les 
entitats financeres que es troben sota la tutela administrativa de la Generalitat 
Valenciana, atribuïdes al IVF mitjançant el decret 132/1992, de 20 de juliol, del Govern 
Valencià. A 31 de desembre de 2000, les entitats inscrites en els registres especials que 
es troben en el IVF, eren 133: 4 caixes d'estalvis, 32 cooperatives de crèdit i 97 
cooperatives agràries amb secció de crèdit. 

Les activitats en què es concreta la funció supervisora d'aquesta àrea poden agrupar-se 
en quatre grans blocs: 

-  Anàlisi patrimonial, econòmica i financera de la situació i evolució de les 
entitats. 

-  Inspecció d'entitats financeres. Durant 2000 s'han realitzat 15 visites ordinàries 
d'inspecció a seccions de crèdit de cooperatives, a més d'altres treballs relatius a 
l'aplicació del "Pla de racionalització del sector de les cooperatives amb secció 
de crèdit".  
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-  Expedients i d'altres tasques administratives. S'han tramitat 386 expedients 
d'autorització administrativa, d'acord amb la normativa d'ordenació i disciplina 
financera competència de la Generalitat. 

- Elaboració de normes jurídiques de distint rang necessàries per a l’exercici de 
les competències de la Generalitat. 

d) Administració i recursos 

A aquesta àrea li corresponen, entre altres, les funcions relatives a l'elaboració dels 
estats financers, control del pressupost, gestió de personal, contractació administrativa, 
aprovisionaments i manteniment d'instal.lacions. En 2000 destaca la continuïtat dels 
treballs relatius al "Pla estratègic de sistemes informàtics", que està previst que 
finalitzen durant l’exercici de 2001. Així mateix, s’ha continuat amb el pla de millora 
organitzativa iniciat en l’exercici anterior, i s’han realitzats els treballs de reorganització 
en l’estructura del IVF. No obstant això, la implantació de mesures organitzatives es 
troba pendent d’aprovació per part de la direcció de l’Institut o pels òrgans que en tenen 
competència. 

3.3 Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit i Fons de Garantia 

La Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat, va suprimir el Consorci Valencià de Cooperatives amb 
Secció de Crèdit, organisme autònom de caràcter financer creat per la Llei 8/1985, de 
31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de 
Crèdit en la Comunitat Valenciana. 

Tanmateix, la citada Llei va mantenir vigent el "Fons de Garantia de les Cooperatives 
amb Secció de Crèdit" constituït al si del Consorci, encara que sense personalitat 
jurídica pròpia, i va establir que tots els recursos econòmics assignats al Consorci 
quedaven afectats al Fons de Garantia i, per tant, no existien béns o drets resultants de la 
liquidació susceptibles d'incorporar al patrimoni de la Generalitat. 

La Llei 14/1997 encomanà l'administració, gestió ordinària i materialització del Fons de 
Garantia al IVF, el qual donarà compte periòdicament al Consell, com a òrgan superior 
del Fons, de les actuacions dutes a terme d'acord amb les seues directrius. 

Durant l'exercici de 1999, el IVF va traspassar els recursos econòmics del Consorci a un 
compte corrent en una entitat financera a nom del Fons de Garantia. Els dits recursos, a 
31 de desembre de 2000, pujaven a 34.128 milers de pessetes. 

Ja que la normativa citada no preveu el procediment de liquidació o aplicació del dit 
Fons, i tenint en compte el temps transcorregut des de la seua generació, seria 
convenient aclarir-ne la seua destinació i, si escau, dissoldre’l o aplicar-lo 
definitivament. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

4.1 Anàlisi global del balanç 

El balanç de situació del IVF a 31 de desembre de 2000 i la seua comparació amb el de 
1999 s'exposen, en milions de pessetes, en el quadre següent: 

 

ACTIU 31-12-00 31-12-99 Variació 

Immobilitzat 

Immobilitzacions immaterials 

Immobilitzacions materials 

Immobilitzacions financeres 

Actiu circulant 

Deutors 

Inversions financeres temporals 

Tresoreria 

Ajusts per periodificació 

33.789.799 

461.737 

52.471 

33.275.591 

4.166.389 

461.496 

3.644.881 

57.734 

2.278 

27.317.735 

447.046 

64.965 

26.805.724 

4.648.224 

674.841 

3.952.523 

18.761 

2.099 

23,7% 

3,3% 

(19,2%) 

24,1% 

(10,4%) 

(31,6%) 

(7,8%) 

207,7% 

8,5% 

Total actiu 37.956.188 31.965.959 18,7% 

    

PASSIU 31-12-00 31-12-99 Variació 

Fons propis  

Fons social 

Reserva voluntària 

Resultats negatius exercicis anteriors 

Aportació socis comp. pèrdues 

Pèrdues i beneficis 

Ingressos per dis tribuir en diversos exercicis  

Provisions per a riscs i despeses 

Creditors a llarg termini 

Creditors a curt termini 

8.381.207 

8.326.840 

24.898 

(479.629) 

208.099 

300.999 

484.743 

444.527 

- 

28.645.711 

7.414.229 

7.868.960 

24.898 

(801.514) 

204.019 

117.866 

487.747 

402.239 

14.974.740 

8.687.004 

13,0% 

5,8% 

0,0% 

40,2% 

2,0% 

155,4% 

(0,6%) 

10,5% 

(100,0%) 

229,8% 

Total passiu 37.956.188 31.965.959 18,7% 

Quadre 1 
 

En l'actiu del balanç de situació destaquen els epígrafs "Immobilitzacions financeres" i 
"Inversions financeres temporals" que representen conjuntament el 97,3% de l'actiu i 
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recullen, juntament amb altres inversions, els préstecs registrats per l'Institut a llarg i 
curt termini, respectivament, per un import net total de 34.998.810 milers de pessetes. 

En el passiu del balanç, l’epígraf “Creditors a curt termini”, que representa el 75,5%, 
reflecteix en la seua pràctica totalitat l'endeutament bancari de l'Institut. 

4.2 Epígrafs més significatius del balanç 

4.2.1 Immobillitzacions immaterials 

El detall del saldo d'aquest epígraf i el seu moviment en l'exercici són els següents en 
milers de pessetes: 

 

Immobilitzat inmaterial 31-12-99 Altes Baixes 31-12-00 

Aplicacions informàtiques 

Marques 

Adscripció edifici 

62.146 

381 

449.409 

28.295 

0 

0 

0 

0 

0    

90.441 

381 

449.409 

Valor de cost 511.936 28.295 0 540.231 

Amortització acumulada (64.890) (13.604) 0 (78.494) 

Valor net 447.046 - - 461.737 

Quadre 2 

En "Aplicacions informàtiques" s'han registrat altes per import de 28.295 milers de 
pessetes, pels serveis i elements informàtics contractats pel IVF per a la seua renovació 
tecnològica. 

El compte "Adscripció edifici" correspon al dret d'ús de l'edifici on l'Institut té ubicades 
les oficines propietat de la Generalitat Valenciana, que va ser afectat a la seua activitat 
mitjançant l'ordre de 28 de gener de 1998 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública. La contrapartida del dret d'ús es recull en l'epígraf "Ingressos 
per distribuir en diversos exercicis" del passiu del balanç de situació (apartat 4.2.7). 

El valor venal del dret d'ús es va establir capitalitzant al 16% la renda anual de l'edifici, 
com una renda perpètua. Sobre el dit valor es va establir una taxa d'amortització del 2%, 
cosa que representa una dotació d'amortització anual de 8.988 milers de pessetes. 

4.2.2 Immobilitzacions materials 

La composició i moviment d'aqueix epígraf en l'exercici, es detallen en el quadre 
següent en milers de pessetes: 
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Immobilitzat material 31-12-99 Altes Baixes 31-12-00 

Instal.lacions 

Mobiliari 

D'altre immobilitzat 

12.956 

70.652 

98.405 

0 

6.581 

2.142 

0 

0 

0 

12.956 

77.233 

100.547 

Valor de cost 182.013 8.723 0 190.736 

Amortització acumulada (117.048) (21.217) 0 (138.265) 

Valor net 64.965 - - 52.471 

Quadre 3 

4.2.3 Immobilitzacions financeres 

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2000, comparada amb 
l'exercici anterior, és la següent en milers de pessetes: 

 

Immobilitzat financer 31-12-00 31-12-99 

Participacions en empreses del grup 954.316 1.159.508 

Participacions en empreses associades 996.840 538.960 

D'altres crèdits 32.689.345 26.440.825 

Provisions (1.364.910) (1.333.569) 

Total 33.275.591 26.805.724 

Quadre 4 

a) Participacions en empreses 

El moviment experimentat en els comptes de participacions en empreses durant 
l'exercici, es recull tot seguit en milers de pessetes: 
 

 Emp. associades Empreses grup 
Participacions SGRCV Invercova I Invercova II V.F.E. Total 

Valor cost inicial 538.960 441.906 404.802 312.800 1.159.508 

Altes/baixes 457.880 0 0 (205.192) (205.192) 

Valor de cost  996.840 441.906 404.802 107.608 954.316 

Provisió inicial 0 (72.351) (60.052) 0 (132.403) 

Dotacions/aplicacions 0 (20.814) (21.039) 0 (41.853) 

Total provisió 0 (93.165) (81.091) 0 (174.256) 

Valor net comptable 996.840 348.741 323.711 107.608 780.060 

% participació IVF 33,36% 68,75% 73,53% 53,76%  

Quadre 5 
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Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGRCV) 

L'aportació de l'Institut com a soci protector està representada per 99.684 participacions 
socials de 10.000 PTA de valor nominal cadascuna. 

En 2000 la participació de l'Institut en la SGRCV s'ha incrementat del 22,94% al 
33,36%, com a conseqüència de la subscripció en l’exercici de 45.788 noves 
participacions, per un import de 457.880 milers de pessetes. Aquesta subscripció ha 
sigut finançada mitjançant l’augment del Fons Social de l’Institut en l’import indicat, 
que va ser acordat pel Govern Valencià el 25 de gener de 2000 (apartat 4.2.6). 

L'adequada valoració de la participació del IVF en la Societat es fonamenta en l'opinió 
favorable de l'informe d'auditoria dels comptes anuals de la SGRCV en l'exercici de 
2000, emés el 2 d'abril de 2001 per l'empresa "Ibergrup auditores, S.A.".  

Invercova I 

Amb data 10 de novembre de 1994 es constitueix degudament el Fons de Capital de 
Risc denominat Invercova I, amb un capital social de 800.000 milers de pessetes, i la 
participació del IVF en aquest Fons era de 550.000 milers de pessetes, cosa que 
representava el 68,75% del total. En 1997 i 1999 es van produir reembossaments de 
participacions per un import total de 108.094 milers de pessetes, mantenint-se el 
percentatge de participació. 

A 31 de desembre de 2000, l’Institut tenia constituïda una provisió per depreciació 
d’aquesta inversió per un import de 93.165 milers de pessetes, basada en les pèrdues 
registrades per la indicada societat, i s’ha dotat durant l’exercici, 20.814 milers de 
pessetes. 

El valor net comptable de la participació del IVF en Invercova I es considera raonable 
tenint en compte l’informe d’auditoria de comptes de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana emés el 20 d’abril de 2001, així com informació addicional de 
fets esdevinguts amb posterioritat a la dita data. 

Invercova II 

Amb data 19 de desembre de 1995 es constitueix degudament el Fons de Capital Risc 
denominat Invercova II, amb un capital social de 500.000 milers de pessetes, on la 
participació del IVF és del 100%. A 31 de desembre de 2000, la participació de 
l’Institut ha pujat a 404.802 milers de pessetes, que representen el 73,53%, després 
d’haver-se produït durant 1997 i 1999 una ampliació del patrimoni del Fons, així com 
successius reemborsaments de participacions. 

Al tancament de l’exercici, l’Institut tenia constituïda una provisió per depreciació 
d’aquesta inversió per un import de 81.091 milers de pessetes, basada en les pèrdues 
registrades per Invercova II, i durant l’exercici s’ha dotat de 21.039 milers de pessetes. 
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El valor net comptable de la participació del IVF en Invercova II es considera raonable 
tenint en compte l’informe d’auditoria de comptes de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana emés el 20 d’abril de 2001, així com informació addicional de 
fets esdevinguts amb posterioritat a la dita data. 

València, Foment Empresarial 

Per acord del Govern Valencià de 20 de desembre de 1994, s'aprovà la transmissió de la 
propietat de les accions que posseïa la Generalitat Valenciana en la societat València, 
Foment Empresarial, Societat de Capital de Risc, S.A. (d'ara endavant VFE) a l'Institut, 
per valor de 2.000.000 milers de pessetes (20.000 accions de 100.000 pessetes 
cadascuna). Aquesta transmissió es va fer efectiva durant el primer semestre de 1995. 

En 1997 es va acordar una reducció de capital de VFE i el nominal de les accions va 
passar de 100.000 pessetes a 46.000 pessetes, per la qual cosa el valor de la participació 
del IVF va passar a ser de 920.000 milers de pessetes. 

Al mateix temps, en 1998 es va acordar una nova reducció del capital de VFE, de 
manera que el nominal de les accions es va reduir de 46.000 a 15.640 pessetes i, per 
tant, la participació de l'Institut es va reduir a 312.800 milers de pessetes, mantenint-se 
el percentatge de participació (53,76%). 

Amb data 29 de desembre de 1999, la Junta Universal de VFE va acordar una nova 
reducció de capital, formalitzada en l’any 2000, mitjançant la disminució del nominal 
de les accions de 15.640 pessetes a 5.381 pessetes, per tant la participació de l’Institut 
es va reduir a 107.608 milers de pessetes i manté el percentatge de participació. En la 
dita Junta Universal es va acordar distribuir dividends a càrrec de reserves de lliure 
disposició, i l'Institut va rebre per aquest concepte 877.038 milers de pessetes en 1999 i 
41.031 milers de pessetes en 2000, que s’han registrat com a “Ingressos de 
participacions en capital”, en el “Compte de pèrdues i beneficis” (apartat 4.3) 

El valor net comptable de la participació de l'Institut en la societat es considera raonable 
d'acord amb l'informe d'auditoria de comptes de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana emés el 28 de juny de 2001.  

b) D'altres crèdits 

El moviment experimentat durant l'exercici 2000 pels préstecs desemborsats per part de 
l'Institut, tant els classificats a llarg com a curt termini, comptabilitzats aquests darrers 
en l'epígraf "Inversions financeres temporals" (apartat 4.2.5), es recull en el quadre 
següent, en milers de pessetes: 
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D'altres crèdits Llarg termini Curt termini Total 

Valor inicial de cost 26.440.824 3.260.774 29.701.598 

Concessions 12.874.111 0 12.874.111 

Baixes per amortització (647.592) (5.191.880) (5.839.472) 

Reclassificacions (5.977.998) 5.977.998 0 

Valor de cost final 32.689.345 4.046.892 36.736.237 

Provisió inicial (1.201.166) (224.585) (1.425.751) 

Dotacions (666.796) (235.382) (902.178) 

Baixes per amortització 563.502 27.000 590.502 

Reclassificacions 113.806 (113.806) 0 

Total provisió (1.190.654) (546.773) (1.737.427) 

Valor net comptable 31.498.691 3.500.119 34.998.810 

Quadre 6 

A 31 de desembre de 2000 els préstecs aprovats i pendents de formalitzar pujaven a 
5.925.000 milers de pessetes i els préstecs formalitzats pendents de desemborsar a 
4.253.468 milers de pessetes. 

Tot seguit es mostra un detall del saldo dels préstecs en vigor a 31 de desembre de 
2000, classificat per intervals quantitatius, en el qual es mostra el nombre d’operacions i 
el risc conjunt per categories, en milers de pessetes: 

 

Interval Nombre total 
d’operacions 

Milers de pessetes 

Fins a 100.000 milers de pessetes 123 7.294.547 

De 100.000 a 250.000 milers de pessetes 77 13.087.146 

De 250.000 a 500.000 milers de pessetes 28 10.758.961 

De 500.000 a 1.000.000 milers de pessetes 2 1.510.714 

D’1.000.000 a 1.500.000 milers de pessetes 2 2.228.465 

D’1.500.000 a 2.000.000 milers de pessetes 1 1.856.404 

Total 233 36.736.237 

Quadre 7 

Del quadre anterior es dedueix que el 52,8% de les operacions vigents a 31 de desembre 
de 2000 corresponen als saldos vius fins a 100.000 milers de pessetes, que representen 
el 19,9% del saldo total d’inversions de crèdit. Els intervals dels saldos compresos entre 
100.000 milers de pessetes i 500.000 milers de pessetes, que agrupen el 45,1% de les 
operacions, concentren el major volum del risc viu, que representa el 64,9% del total. 
Finalment, els saldos superiors a 500.000 milers de pessetes corresponen a 5 operacions 
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de crèdit, l’import conjunt de les quals representa el 15,2% dels préstecs registrats a la 
citada data. 

Quant a la concentració dels riscs per prestataris, el 16,3% del risc a 31 de desembre de 
2000, per un import de 5.970.583 milers de pessetes, es concentrava en 4 deutors, un 
dels quals acumulava un saldo deutor de 2.035.152 milers de pessetes per tres 
operacions de crèdit. A 31 de gener de 2001 la comissió d’inversions va aprovar la 
concessió de tres nous préstecs a aquest últim prestatari per un import de 2.000.000 
milers de pessetes. 

En relació amb els criteris reguladors de la concessió de préstecs i avals, cal assenyalar 
que el Consell General, en sesió de data 20 de novembre de 1992, va aprovar unes 
normes generals a fi d’encaminar inicialment l’activitat de crèdits del IVF, que es van 
recollir en el manual de l’àrea d’inversions de crèdit. Durant l’exercici de 2000 s’ha 
revisat el procés d’inversions de crèdit i l’aplicació informàtica per a la seua gestió, per 
tal de proposar un nou procediment operatiu per a la gestió dels préstecs. Aquest nou 
procediment, que incorpora millories respecte amb la concessió, actualització de les 
condicions dels préstecs, seguiment, gestió de cobrament i d’altres aspectes relatius a la 
gestió de préstecs està previst que es pose en funcionament mitjançant la implantació 
d’una nova aplicació informàtica durant l’exercici de 2001, i a la data de realització del 
treball de camp (setembre de 2001), es troba pendent d’aprovació per part de l’òrgan 
competent de l’Institut. En aquest sentit, es recomana que el citat procediment continga 
també els criteris comptables aplicats per l’Institut per a l’adient registre de préstecs i 
avals, d’acord, si escau, amb la normativa establida pel Banc d’Espanya per a les 
entitats de crèdit. 

D’altra banda, respecte a les garanties prestades pel IVF que no es troben registrades 
comptablement, cal assenyalar que en 1998 l’Institut va garantir en document privat 
davant d’una entitat financera el préstec que aquesta va concedir per mitjà d’escriptura 
pública a una empresa prestatària al mateix temps del IVF. La garantia va pujar a 700 
milions de pessetes, així com, si cal, dels interessos convinguts que pogueren meritar-se 
fins el tancament de la citada operació, segons el pactat en el citat document. A més a 
més, en 1999 l’Institut va garantir en document privat davant de la citada entitat 
financera un nou préstec que aquesta va concedir a l’empresa anterior  mitjançant 
escriptura pública. La nova garantia puja a 200 milions de pessetes, així com, si cal, dels 
interessos convinguts que pogueren meritar-se fins el tancament de la citada operació, 
segons el pactat en el citat document. 

Al respecte, com a fet posterior, cal destacar que a 3 de juliol de 2001, la comissió 
d’inversions va autoritzar el director general per a emetre un nou document privat, en 
els mateixos termes i amb la mateixa finalitat que els anteriors, per un import de 1.200 
milions de pessetes, sotmés a la seua cancel.lació prèvia. 

Atesa la situació financera de la citada empresa i els seus antecedents de morositat en 
operacions de crèdit concertades amb l’Institut (considerades de cobrament dubtós i 
provisionades al 100%), es desconeix si finalment l’empresa atendrà els pagaments 
derivats dels dos préstecs garantits i, si escau, la possible reclamació de les garanties 
prestades pel IVF. 
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Per acabar, respecte a la cobertura del risc de crèdit comptabilitzada pel IVF a 31 de 
desembre de 2000, cal assenyalar que la provisió per a insolvències en aquesta data 
integra una dotació genèrica de l’1% de les inversions de crèdit i una dotació específica 
per les operacions considerades de cobrament dubtós, segons el detall següent, en milers 
de pessetes: 

 

Provisions Llarg termini Curt termini Total 

 Provisió genèrica 335.486 0 335.486 

Provisió específica 830.168 571.773 1.401.941 

Saldo 31/12/00 1.190.654 546.773 1.737.427 

Quadre 8 

La provisió genèrica a llarg termini inclou de forma inadequada l'1% dels préstecs a curt 
termini que hauria d'haver-se comptabilitzat en l'epígraf "Inversions financeres 
temporals". 

En la revisió dels expedients corresponents a empreses prestatàries amb indicis o 
antecedents de morositat, s'ha posat de manifest la necessitat d'incrementar la provisió 
comptabilitzada en 318.992 milers de pessetes, atenent la situació financera de les 
empreses analitzades, la seua morositat i les possibilitats reals de reemborsament a la 
data de realització del treball de camp. 

4.2.4 Deutors  

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2000 i la seua comparació amb 
l'exercici anterior, és la següent en milers de pessetes: 

 

Deutors 31-12-00 31-12-99 

Generalitat Valenciana deutora 469.749 603.903 

Reavals SGR 273.696 284.926 

Recobraments i avals SGR (237.484) (173.022) 

SGR deutora 8.121 0 

D’altres comptes 3.653 13.289 

Provisió per a insolvències (56.239) (54.255) 

Total 461.496 674.841 

Quadre 9 
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El saldo del compte “Generalitat Valenciana deutora” presenta el seguent 
desglossament: 
 

Generalitat Valenciana deutora Milers de pessetes 

Programa incentius inversió productiva 17.724 

Subvenció d’explotació 52.025 

Fons d’inversions 400.000 

Total 469.749 

Quadre 10 

Per acord del Govern Valencià de 29 de març de 1994 s'encomana al IVF la gestió dels 
suports financers a la inversió productiva per a la qual cosa la Generalitat Valenciana 
per mitjà de l'Institut, subvenciona els tipus d'interés de les operacions de crèdit 
concertades pels beneficiaris amb el mateix Institut i amb altres entitats de crèdit amb 
aval de la SGRCV. L’ordre de 19 de maig de 2000, modificada per l’ordre de 26 
d’octubre de 2000, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, regula els 
suports al finançament empresarial per a l’exercici de 2000, i estableix per a la “Línia 
IVF” una quantia màxima d’1.747.074 milers de pessetes, També una altra ordre de la 
mateixa Conselleria, de 19 de maig de 2000, amplia a aquest exercici els suports al 
finançament empresarial considerats en l’ordre de 8 de març de 1999, i establint per a la 
“Línia SGR” una quantia màxima de 14.200 milers de pessetes. 

Les obligacions reconegudes a càrrec dels pressuposts de la Generalitat durant l’exercici 
de 2000, han pujat a 1.137.452 milers de pessetes, 1.123.252 dels quals corresponen a la 
"línia IVF" i 14.200 a la "línia SGR". A 31 de desembre de 2000 el IVF, com a entitat 
gestora de les citades subvencions, havia percebut pels conceptes anteriors 984.046 i 
14.200 milers de pessetes, respectivament, i es trobaven pendent de cobrament 139.206 
milers de pessetes, si bé aquest darrer import no ha sigut registrat pel IVF a 31 de 
desembre de 2000 (apartat 4.4.3) El IVF també ha percebut i comptabilitzat durant el 
2000 un import de 139.168 milers de pessetes corresponents a l’exercici de 1999 i no 
registrats pel IVF en el dit exercici. 

A 31 de desembre de 2000, el saldo de “Programa incentius a la inversió productiva”, 
recull inadequadament el pagament d’una subvenció per 17.724 milers de pessetes que 
degué comptabilitzar-se a càrrec d’un compte creditor, per la qual cosa el saldo d’aquest 
compte i el de l’epígraf “Creditors a llarg termini” haurien de reduir-se en el citat import 
(apartat 4.2.9). 

En "Subvenció d'explotació" es reflecteix l'import pendent de cobrament de la 
Generalitat Valenciana de la subvenció d'explotació comptabilitzada per l'Institut com a 
aportació de socis per a la compensació de pèrdues (apartat 4.2.6). 

De la seua part, amb càrrec a “Fons d’inversions”, s’han registrat 400.000 milers de 
pessetes corresponents al projecte financer “Suport inversions empresarials del IVF”, 
habilitat a càrrec del capítol VIII dels pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 
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l’any 2000, per acord del Govern Valencià de 5 de desembre de 2000, prèvia sol.licitud 
del IVF de 13 de novembre de 2000. El citat projecte té per objecte la creació d’un fons 
de garantia per a cobrir insolvències derivades d’actuacions de crèdit de caràcter 
especial, a fi d’adequar el balanç del IVF als requeriments de màxima prudència del 
banc d’Espanya quant a la qualificació de riscs i provisió d’insolvències (vegeu l’apartat 
4.2.3.b). 

No obstant això, el IVF no ha destinat els recursos obtinguts a la constitució d’un fons 
especial, sinó que han sigut registrats inadequadament com a “Ingressos extraordinaris” 
en el compte de “Pèrdues i beneficis”, (apartat 4.3). 

El compte "Reavals SGR", recull els pagaments efectuats o pendents d'efectuar per part 
de l'Institut a la SGRCV en virtut del contracte subscrit el 14 de gener de 2000 entre les 
dues entitats, l’objecte del qual és el refiançament per part del IVF dels incobrats que es 
produesquen en les operacions de garantia financera atorgades als seus socis partícips 
per la SGRCV. Aquest contracte, que substitueix el formalitzat el 29 d’octubre de 1993, 
té una duració compresa entre el 30 de juny de 1999 fins els 31 de desembre de 2001, 
prorrogable per períodes anuals i estableix que la SGRCV es compromet a cedir i el IVF 
a acceptar la cessió del risc del 40% de totes les operacions de garantia financera que 
siguen objecte de contracte. Així mateix, en la citada data es va subscriure un contracte 
complementari de l‘anterior pel qual es fixa un límit màxim de risc total reafiançat de 
75.000 milions de pessetes.  

Les quantitats recuperades dels pagaments reavalats es registren en el compte 
"Recobraments SGRCV", el saldo del qual, a 31 de desembre de 2000, puja a 237.484 
milers de pessetes. 

Els pagaments efectuats per l'Institut a la SGRCV nets de reemborsaments es financien 
anualment mitjançant subvencions de la Generalitat Valenciana destinades a aquesta 
finalitat que es comptabilitzen en "D'altres ingressos d'explotació" (apartat 4.4.5). En 
l’exercici de 2000, l’Institut no ha comptabilitzat subvencions per aquest concepte, ja 
que els pagaments efectuats han sigut compensats amb els reemborsaments obtinguts. 

Aquests pagaments es troben provisionats per import de 56.239 milers de pessetes, 
atenent les probabilitats de la seua recuperació, tal com recull el compte "Provisió per a 
insolvències" (quadre 8). Així mateix, l'Institut té dotada una provisió específica per a 
aquells pagaments que previsiblement hauran d’atendre’s  en l’exercici següent, per 
199.045 milers de pessetes, així com una provisió genèrica que cobreix l'1% del risc viu 
de la SGRCV cedit al IVF a 31 de desembre de 2000, minvat pel risc dubtós 
específicament provisionat, per un import de 245.482 milers de pessetes (apartat 4.2.8). 

Segons la memòria auditada de la SGRCV, el risc total que manté la societat amb els 
seus avalats per operacions de garantia financera a 31 de desembre de 2000, puja a 
88.019.135 milers de pessetes, 25.180.928 dels quals correspondrien al risc reavalat pel 
IVF. 
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4.2.5 Inversions financeres temporals 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2000, comparada amb la de 
l'exercici anterior, és la següent en milers de pessetes: 

 

Inversions financeres temporals 31-12-00 31-12-99 

Valors de renda fixa a curt termini 0 847.000 

Crèdits a curt termini 4.046.892 3.260.774 

Interessos de crèdits a curt termini  144.762 69.334 

Provisió crèdits a curt termini  (546.773) (224.585) 

Total 3.644.881 3.952.523 

Quadre 11 

Els saldos dels comptes "Crèdits a curt termini" i "Provisió de crèdits a curt termini", 
s'analitzen en l'apartat 4.2.3 b) d'aquest informe. 

El saldo del compte "Interessos a curt termini de crèdits", recull els interessos meritats i 
no vençuts pels préstecs concedits pel IVF. 

4.2.6 Fons propis 

El detall i moviment d’aquest epígraf durant l'exercici ha sigut el següent, en milers de 
pessetes: 

 

 

Fons propis 

 

31-12-99 

Distribució 

resultats 

 

Traspassos 

 

Augments 

 

31-12-00 

Fons social 7.868.960 - - 457.880 8.326.840 

Reserves 24.898 - - - 24.898 

Resultat negatiu exerc. anteriors (801.514) 117.866 204.019 - (479.629) 

Aport. socis comp. de pèrdues 204.019 - (204.019) 208.099 208.099 

Pèrdues i beneficis  117.866 (117.866) - 300.999 300.999 

Total 7.414.229 0 0 966.978 8.381.207 

Quadre12 

El 25 de gener  de 2000, el Govern valencià va acordar augmentar el fons social del IVF 
en 457.880 milers de pessetes, a fi de finançar el desemborsament  de 45.788 quotes 
socials de l’ampliació de capital realitzada per la SGRCV (apartat 4.2.3.a). 

Les subvencions d'explotació al IVF consignades en la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2000 a favor del IVF, han pujat a 564.099 
milers de pessetes, 208.099 dels quals s’han destinat a la compensació de resultats 
negatius dels exercicis anteriors i han sigut comptabilitzats en “Aportació de socis per a 
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la compensació de pèrdues”. De l’import restant, estava previst que 306.000 milers de 
pessetes es destinaren a finançar les despeses ocasionades per la gestió de l'endeutament 
de la Generalitat, 157.926 dels quals s’han aplicat (apartat 4.4.5) i 50.000 s’han destinat 
als pagaments per reavals a la SGRCV, que no han sigut aplicats pel que s’ha indicat en 
l’apartat 4.2.4.  

4.2.7 Ingressos per distribuir en diversos exercicis 

El saldo d'aquest epígraf que a 31 de desembre de 2000 ha pujat a 484.743 milers de 
pessetes, recull l'import pendent d'aplicar a resultats per les subvencions de capital 
obtingudes de la Generalitat Valenciana i per la cessió de l'immoble on l'Institut té 
ubicades les seues oficines, que es comenta en l'apartat 4.2.1. 

El moviment d'aquest epígraf durant l'exercici, es detalla en el quadre següent: 
 

Ingressos Milers de pessetes 

Saldo 31-12-99 487.747 

Augments: 28.829 

Consignació Llei Pressuposts 2000 28.829 

Disminucions: (31.833) 

Aplicació subvencions de capital (22.845) 

Amortització dret d'ús (8.988) 

Saldo 31-12-00 484.743 

Quadre 13 

Les subvencions de capital consignades en els pressuposts de la Generalitat Valenciana 
han sigut aplicades en la seua totalitat a l'adquisició d'elements d'immobilitzat, i els 
traspassos a resultats per aquest concepte han sigut verificats i trobats conformes. 

4.2.8 Provisions per a riscs i despeses 

El saldo d'aquest epígraf, que puja a 444.527 milers de pessetes, recull la provisió per a 
cobrir els riscs pels reavals de la SGRCV cedits a l'Institut, que es desglossa en 199.045 
milers de pessetes en concepte de previsió específica i 245.482 milers de pessetes en 
concepte de provisió genèrica, tal com s'indica en l'apartat 4.2.4. 

4.2.9 Creditors a curt termini 

El detall d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2000, és el següent en milers 
de pessetes: 
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Creditors 31-12-00 

Préstecs rebuts a curt termini 23.338.008 

Pòlisses de crèdit  4.965.466 

Creditors dels plans de suport  120.525 

Creditors diversos 112.397 

Interessos meritats i no vençuts 31.889 

Proveïdors d’immobilitzat a curt termini 30.740 

Generalitat Valenciana creditora 25.813 

Administracions Públiques 14.068 

D’altres 6.805 

Total 28.645.711 

Quadre 14 

El saldo del compte "Préstec rebuts a curt termini" s'ha vist incrementat 
significativament respecte a 1999 a causa del traspàs del llarg al curt termini de tots els 
préstecs rebuts. El seu desglossament per entitats financeres prestadores es mostra en el 
quadre següent. 

 

Entitat Tipus d’interés Venciment Milers de 
pessetes 

Banco Santander Central Hispano Euribor+0,03% 22/03/01 2.994.948 

Banco Santander Central Hispano Euribor+0,05% 21/12/01 1.996.632 

Banco Santander Central Hispano Euribor+0,03% 21/12/01 7.986.528 

Banco Santander Central Hispano Euribor+0,00% 22/12/01 2.994.948 

Bancaixa  Euribor-0,03% 22/03/01 3.500.000 

Banc de València Euribor-0,03% 22/03/01 998.316 

Caixa Rural de València 4,875% 22/03/01 240.000 

Caixa Rural de València 4,875% 22/03/01 225.000 

Caixa Rural de València 4,875% 22/03/01 205.004 

Caixa Rural de València 4,875% 22/03/01 200.000 

Banco de Crédito Local Euribor+0,03% 21/12/01 1.996.632 

Total  23.338.008 

Quadre 15 

Tot seguit es mostra un detall dels saldos disposats en pòlisses de crèdit a 31 de 
desembre de 2000, en milers de pessetes: 
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Entitat Tipus d’interés Venciment Import 
concedit 

Import 
disposat 

Caja Rural Credicoop Euribor-0,02% 31/12/01 1.000.000 901.226 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Euribor-0,02% 31/12/01 1.000.000 901.104 

Banc de València Euribor-0,02% 31/12/01 1.000.000 901.104 

La Caixa Euribor+0,02% 31/12/01 1.000.000 600.820 

Banco Santander Central Hispano Euribor+0,02% 31/12/01 1.000.000 600.739 

Caixa d’Estalvis del Mediterrani Euribor-0,06% 31/12/01 1.000.000 600.739 

Bancaixa  Euribor-0,02% 31/12/01 1.000.000 459.734 

Total    4.965.466 

Quadre 16 

El IVF ha efectuat operacions d'endeutament a molt curt termini, que han sigut 
disposades i cancel.lades durant l'exercici per import de 33.302.392 milers de pessetes, 
havent-se reduït respecte a l'exercici anterior en un 39,4%. A 31 de desembre de 2000 el 
volum viu d'endeutament, a curt i llarg termini, no supera el límit de 50.000.000 milers 
de pessetes previst en l'article 38 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l’exercici 2000. 

El saldo del compte "Creditors plans de suport", que puja a 120.525 milers de pessetes, 
recull, subvencions pendents de pagament als distints beneficiaris del "Pla de suport a la 
inversió empresarial”. Així mateix, dins del compte “Creditors diversos” s’inclouen 
52.933 milers de pessetes per aquest mateix concepte.  

Tal i com s’indica en l’apartat 4.2.4, el saldo del compte “Creditors plans de suport”, 
hauria d’incrementar-se en 139.206 milers de pessetes i el saldo de “Creditors 
diversos”, reduir-se en 17.724 milers de pessetes. 

4.3 Anàlisi global del compte de “Pèrdues i beneficis” 

El compte de “Pèrdues i beneficis” de l'exercici de 2000, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici de 1999, es mostra tot seguit en milers de pessetes: 
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DESPESES  2000 1999 INGRESSOS  2000 1999 

Cost d'endeutament 1.060.119 513.291 Import net de la xifra de negocis  1.762.912 1.015.103 

Despeses de personal 342.162 325.902 D'altres ingressos d'explotació 1.286.910 1.460.534 

Dotacions per a amortit. de l'immb. 34.820 33.055    

Variació provisions de tràfic  57.967 146.603    

D'altres despeses d'explotació 1.401.126 1.540.188    

Beneficis d'explotació 153.628 - Pèrdues d'explotació - 83.402 

Var. prov. inversions financeres  

Despeses financeres  

Diferències negatives de canvi 

325.107 

0 

156 

709.747 

10 

0 

Ingressos de participac. en capital 

Ingressos financers  

41.031 

52.769 

877.038 

2.205 

Resultats financers positius  - 169.486 Resultats financers negatius  231.463 - 

Beneficis de les activ. ordinàries  - 86.084 Pèrdues de les activi. ordinàries  77.835 - 

Variació de les provis. d'immobil. 41.853 4.860 Subven. de capital transf. al resultat 22.844 29.501 

Despeses extraordinàries  32 10 Ingressos extraordinaris  408.988 9.011 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis  11.290 5.200 Ingressos i beneficis d'altres exerc. 177 3.340 

Resultats extraordinaris positius 378.834 31.782 Resultats extraordinaris negatius - - 

Beneficis abans d'imposts  300.999 117.866 Pèrdues abans d'imposts  - - 

Resultat de l'exercici (benefici) 300.999 117.866 Resultat de l'exercici (pèrdua) - - 

Quadre 17 

El resultat de l’exercici de 2000, que ha pujat a 300.999 milers de pessetes, s’ha 
incrementat respecte a 1999 en un 155,4%, com a conseqüència, fonamentalment, de 
comptabilitzar com a “Ingressos extraordinaris” els recursos obtinguts de la Generalitat 
Valenciana per un import de 400.000 milers de pessetes per a la creació d’un fons de 
garantia especial tal i com assenyalem en l’apartat 4.2.4. 

Així mateix, en el compte de “Pèrdues i beneficis”, es reflecteix un augment al marge 
d’explotació i unes reduccions significatives tant en les provisions dotades en l’exercici, 
com en els ingressos obtinguts per la participació en el capital de València, Foment 
Empresarial (apartat 4.2.3.a). 

4.4 Epígrafs més significatius del compte de  pèrdues i beneficis 

4.4.1 Cost d'endeutament 

Els interessos meritats en l'exercici de 2000 pels préstecs rebuts per l'Institut (apartat 
4.2.9), han pujat a 1.060.119 milers de pessetes, havent-se incrementat respecte a 
l'exercici anterior en un 106,5%. 
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4.4.2 Despeses de personal 

El detall comparat de les despeses de personal dels exercicis de 2000 i 1999, es mostra 
tot seguit en milers de pessetes: 
 

Despeses de personal 2000 1999 

Sous i salaris  265.161 253.187 

Seguretat Social a càrrec d'empresa 71.495 68.901 

D'altres despeses de personal 5.506 3.814 

Total 342.162 325.902 

Quadre 18 

Les despeses de personal han experimentat un increment del 5,0% respecte a 1999, com 
a conseqüència fonamentalment de l'augment del 2% previst en la Llei de Presuposts de 
la Generalitat Valenciana per a l’any 2000 i a l’efecte sobre l’exercici de les 
reclassificacions de llocs de treball de caràcter intern acordades en 1999. La massa 
salarial respecte a l'exercici anterior, en termes homogenis, no ha superat el límit previst 
en la citada Llei de Pressuposts. 

Així mateix, l'Institut ha complit amb els requisits establerts en l'article 29.6 de la citada 
Llei referents al pagament de la productivitat de l'exercici de 2000, havent informat al 
Govern Valencià el 19 de desembre de la proposta i quanties individuals assignades a 
aquest concepte. 

S'ha seleccionat una mostra de nòmines i s’ha verificat que s'ajusten a la legalitat 
aplicable i que les retribucions que s'hi recullen s'adeqüen a les previstes per a cada lloc 
de treball en el catàleg aprovat pel Consell General de l'Institut. 

4.4.3 D'altres despeses d'explotació 

La composició d'aquesta partida de despeses comparada amb l'exercici anterior, en 
milers de pessetes, és la següent: 
 

D'altres despeses d'explotació 2000 1999 

Programa incentius inversió productiva 1.088.970 1.068.336 

Serveis professionals  108.353 141.502 

Publicitat i relacions públiques 105.655 232.517 

D’altres serveis  60.921 72.032 

Subministraments 10.901 13.210 

Subv. conveni Fundació Estudis Borsaris  10.000 0 

D’altres 16.326 12.591 

Total 1.401.126 1.540.188 

Quadre 19 



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2000 

- 121 - 

En el compte "Programa incentius inversió productiva" s'han registrat subvencions 
concedides per la Generalitat Valenciana dins del "Pla de suport empresarial" per mitjà 
de l'Institut, convocades per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 
Pública (apartat 4.2.4), de les quals 14.200 milers de pessetes corresponen a la "Línia 
SGRCV. Ajudes al finançament del circulant", i 1.074.770 milers de pessetes a la "Línia 
IVF. Incentius a la inversió productiva". Les primeres subvencionen entre 2 i 3 punts 
percentuals dels interessos dels préstecs sol.licitats per les petites i mitjanes empreses 
per a l'adquisició del circulant o per a la seua reestructuració financera; i les segones 
subvencionen una part del cost dels préstecs concertats amb el IVF per a projectes 
d'inversió d'especial interès per a l'economia valenciana. 

Els ingressos comptabilitzats per aquest concepte han pujat a 1.088.970 milers de 
pessetes (apartat 4.4.5). 

A 31 de desembre de 2000, no havien sigut comptabilitzades determinades subvencions 
meritades durant l’exercici per un import de 187.650 milers de pessetes, per la qual cosa 
els ingressos i les despeses de l’exercici haurien d’augmentar-se en el citat import. 
D’aquest import, el IVF va percebre durant l’exercici, 48.444 milers de pessetes, que 
van ser pagades als beneficiaris de les subvencions, i els imports consegüents es 
registraren en els comptes deutors i creditors corresponents. Per tant, els saldos 
“Deutors” i “Creditors a curt termini”, haurien d’incrementar-se en 139.206 milers de 
pessetes. 

En el compte "Serveis professionals" s'han registrat, entre altres despeses, les següents: 
51.294 milers de pessetes en concepte de catalogació del deute i gestió de l'endeutament 
de la Generalitat Valenciana; 20.115 milers de pessetes en concepte de despeses de 
cancel.lació de l’operació de conversió en títols de la cartera de crèdits que no es va dur 
a efecte, 14.210 milers de pessetes pels serveis de vigilància de la seu del IVF i 16.374 
milers de pessetes per determinats serveis jurídics. 

En "Publicitat i relacions públiques" s'inclouen, entre altres conceptes, 96.727 milers de 
pessetes en concepte de despeses meritades en l’any 2000 per la contractació de la 
campanya de publicitat de "Valors de la Generalitat Valenciana", adjudicada mitjançant 
concurs en l’exercici per un import de 193.140 milers de pessetes. 

4.4.4 Import net de la xifra de negocis 

La composició i l'evolució interanual d'aquest epígraf, en milers de pessetes, és la 
següent: 

 

Comptes 2000 1999 

Interessos por préstecs concedits  1.701.940 934.675 

Comissió préstecs concedits  57.519 77.064 

Ingressos gestió avals  0 191 

Interessos de demora 3.453 3.173 

Total 1.762.912 1.015.103 

Quadre 20 
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El compte "Interessos per préstecs concedits", recull els interessos meritats pels préstecs 
concedits pel IVF analitzats en l'apartat 4.2.3 b) d'aquest informe. Els tipus d'interès de 
general aplicació giren al voltant a l’"Euribor" més un marge addicional comprés entre 
el 0,5% i el 2%. 

En "Comissió préstecs concedits" es recull la comissió d'obertura dels préstecs 
desemborsats que puja, generalment, a un 0,5% sobre l'import concedit. Aquesta 
comissió es fa efectiva en el primer desemborsament i es descompta de l'import prestat. 

4.4.5 D'altres ingressos d'explotació 

El detall d'aquesta partida d’ingressos comparat amb el de l’exercici anterior, en milers 
de pessetes, és el següent: 

 

D'altres ingressos d'explotació 2000 1999 

Subvenció Programa Incentius Inversió Productiva  1.088.970 1.068.337 

Subvenció SGR 0 20.464 

Subvenció gestió servei deute 157.926 290.003 

D'altres ingressos de gestió (SWAPS) 40.014 81.071 

D'altres ingressos 0 659 

Total 1.286.910 1.460.534 

Quadre 21 

En "Subvenció programa incentius inversió productiva" s'han registrat els ingressos 
meritats per les subvencions gestionades pel IVF que es comenten en els apartats 4.2.4 i 
4.4.3. Com ja s’ha indicat, aquest import està infravalorat en 187.650 milers de pessetes. 

En "Subvenció gestió servei deute" es comptabilitza la subvenció obtinguda per al 
finançament de les despeses ocasionades per la gestió del seu endeutament de la 
Generalitat Valenciana, que té encomanada l'Institut (apartat 4.2.6). Les despeses 
generades en 2000 per aquest concepte i, per tant, els ingressos meritats, han pujat a 
157.926 milers de pessetes, 96.727 dels quals corresponen a la campanya de publicitat 
dels "Valors de la Generalitat Valenciana" (apartat 4.4.3). 

En "D'altres ingressos de gestió (SWAPS)", es registren els ingressos obtinguts per la 
diferència entre els tipus d'interès contractats i els vigents en l'exercici de 2000, en 
relació amb les operacions "swaps" contractades. A 31 de desembre de 2000 no existien 
operacions d’aquest tipus en vigor, per haver-se’n acomplit el venciment de dues i haver 
sigut venuda una tercera, operació que ha generat un benefici  de 44.350 milers de 
pessetes, que es recull en l’epígraf d’”Ingressos financers” del compte de “Pèrdues i 
beneficis”. 
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5. SITUACIÓ FISCAL 

D'acord amb la revisió efectuada, l'Institut es troba al dia en la presentació i liquidació 
dels principals imposts a què està subjecte. No obstant això, i d'acord amb la legislació 
vigent, els imposts són revisables mentre no es practique una liquidació definitiva o no 
hi haja transcorregut el termini de prescripció legalment establit. 

Fins l'exercici de 1998, el IVF es trobava exempt de l'impost sobre societats d'acord 
amb el que estableix la redacció original de l'article 9 de la Llei 43/1995, de 27 de 
desembre, reguladora del citat impost. Aquest article va ser modificat per la Llei 
66/1997, de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social, de 
manera que el IVF restava fora de l'àmbit d'exempció de l'impost una vegada acabat el 
període d'adaptació previst en la disposició transitòria primera de la citada llei. 

Aquesta circumstància es produeix en el període impositiu de l'exercici 1999, a partir 
del qual el IVF ha practicat les liquidacions pertinents per l'impost de societats com a 
entitat subjecta i no exempta del dit impost. 
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6. FETS POSTERIORS 

Tal com indica l’apartat 4.2.3 b), la comissió d’inversions celebrada el 3 de juliol de 
2001 va autoritzar el director general del IVF per a emetre un nou document privat que 
garantesca, davant una entitat financera, un préstec concedit per aquesta a una empresa 
prestadora, al mateix temps, del IVF fins un límit d’1.200.000 milers de pessetes, i es 
van cancel.lar prèviament o simultàniament els dos documents similars en vigor, per 
700.000 i 200.000 milers de pessetes, formalitzats en 1998 i 1999. 
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7. RECOMANACIONS 

A més d'allò que s'ha esmentat en l'apartat 1 d'aquest informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat cal efectuar les recomanacions que s'assenyalen tot seguit: 

a.1) Incloure en el nou procediment de gestió de préstecs els criteris 
comptables aplicats pel IVF per a registrar adequadament les inversions 
de crèdit d’acord, si escau, amb la normativa establida pel Banc 
d’Espanya per a les entitats de crèdit. 

a.2) Aclarir la destinació final del “Fons de garantia” i si cal, disoldre’l o 
aplicar-lo de manera definitiva. 

a.3) Reclassificació a la rúbrica "Inversions financeres temporals" de la part a 
curt termini de la provisió genèrica per a cobrir les insolvències de les 
inversions de crèdit. 

a.4) Promoure un desenvolupament normatiu de l’activitat creditícia de 
l’Institut a fi d’aclarir, entre altres aspectes, el règim econòmic i 
comptable aplicable, tal com indiquem en l’apartat 3.1 d’aquest informe. 
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