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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 inversions financeres i l'endeutament, així com els ingressos i les 
despeses relacionats amb aquestes àrees, registrats en els comptes anuals de l'exercici de 
2007 de l'Institut Valencià de Finances (d'ara endavant, IVF o l'Institut), s'han presentat 
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 les àrees fiscalitzades. 

La fiscalització també ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de les àrees citades. En els diferents apartats d'aquest 
Informe s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora 
per part dels òrgans responsables de l'Entitat. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'IVF estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponent a l'exercici terminat en la dita 
data, i s'adjunten íntegres -juntament amb l'informe d'auditoria, en l'annex del present 
Informe. Aquests comptes foren formulats per la Comissió d'Inversions amb data 27 de 
març de 2008, presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General 
de la Generalitat -conformement a la normativa aplicable- el 27 de juny de 2008, 
acompanyats de l'informe d'auditoria, i aprovats pel Consell General amb data 30 de 
juny de 2008. 

L'esmentat 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 Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma 
privada d'auditoria. En aqueix informe s'emet una opinió favorable, subjecta a la 
incertesa del desenllaç final d'unes cartes de patrocini signades com a garantia d'una 
sèrie d'operacions. 

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 
relativa a les àrees d'inversions financeres i d'endeutament, així com dels ingressos i les 
despeses relacionats amb aqueixes àrees, i a comprovar si els comptes anuals han sigut 
formalitzats i presentats de forma adequada. 
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També hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006. 

D'acord amb tot això, hem fet 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 las realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
d'aplicació en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast indicat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els 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 l'Institut, 
de la legalitat vigent en la gestió dels públics, en relació amb les àrees fiscalitzades, 
durant l'exercici finalitzat 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 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat. 

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

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

- Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de desembre, disposició 
addicional vuitena, de creació de l'Institut Valencià de Finances, i les 
successives modificacions (apartat 3.1). 

- Decret 82/1994, de 26 d'abril, per mitjà del qual s'atribueixen determinades 
competències a l'IVF. 

- Decret 83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, per mitjà del qual s'aprova 
el Reglament de l'IVF; modificat pels decrets del Govern Valencià 206/1995, de 
24 de juliol, 29/1997, de 26 de febrer, i 78/2000, de 30 de maig. 

- Acord de 26 de març de 2004 del Govern Valencià, per mitjà del qual 
s'encomana a l'IVF la gestió de suports financers a la inversió productiva. 
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- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, que aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

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

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

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

L'abast de la fiscalització no s'ha estés a comprovar la subjecció dels procediments i 
actuacions de l'Institut a la normativa d'atribució de competències de la Generalitat en 
matèria de gestió de l'endeutament, tresoreria i mercat de valors, gestió de la línia de 
subvencions "Incentius a la inversió productiva" i control i supervisió d'entitats de 
crèdit. Tot això sense perjudici de la revisió financera de l'efecte econòmic de les dites 
actuacions en els comptes anuals de l'IVF, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.1. 
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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, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten o podrien afectar de forma 
significativa l'adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són 
d'aplicació: 

a) Com es comenta en l'apartat 5 d'aquest Informe, "Fets posteriors", en març de 
2008 s'ha iniciat una operació que garantiria el deute d'un acreditat en situació 
concursal, a favor de l'IVF. La dita operació cobriria el principal del crèdit, més 
interessos i costes, que s'eleven a 1.252.058 euros. 

 L'IVF, en els seus comptes anuals de 2007, ja ha tingut en compte aquesta nova 
circumstància i ha aplicat la provisió que es va dotar per cobrir el deute de 
l'acreditat. En relació amb aquest aspecte, estimem que no escauria aplicar la 
dita provisió, perquè encara no s'ha produït el fet i, a més, d'acord amb la 
documentació aportada, no es poden avaluar les garanties que ofereix la citada 
operació. En conseqüència, caldria ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre 
de 2007 en 1.252.058 euros. 

b) Tal com es comenta també en l'apartat 5 d'aquest Informe, s'ha iniciat en 2008 
una operació que reduiria el risc que existeix amb un acreditat, ja que s'estima 
que generarà com a primera conseqüència uns ingressos d'1.700.000 euros. 

 Igual com en l'anterior cas a), l'IVF, en els seus comptes de 2007, ja ha tingut en 
compte aquesta nova circumstància i ha aplicat, per l'import citat anteriorment, 
la provisió que es va dotar per cobrir el deute de l'acreditat. En relació amb 
aquest aspecte, i per les mateixes circumstàncies que les assenyalades en 
l'apartat anterior, cal ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre de 2007 en 
1.700.000 euros. 

c) Com s'assenyala en l'apartat 4.2 d'aquest Informe, l'IVF ha considerat un préstec 
concedit per 15.000.000 d'euros, amb venciment el 31 de juliol de 2009, com a 
curt termini. En conseqüència, l'import citat ha de ser considerat a llarg termini i 
reclassificar-lo en l'epígraf "Immobilitzacions financeres". 

D'altra banda, a continuació indiquem un altre aspecte d'interés observat en el curs de la 
fiscalització efectuada. 

d) A 31 de desembre de 2007, l'IVF mantenia amb un acreditat (vegeu l'apartat 4.2, 
quadre 5), avals i cartes de patrocini amb diverses entitats financeres per 
26.182.653 euros. En abril de 2008, tres dels principals creditors de l'acreditat 
número 2, juntament amb l'IVF acorden convertir el deute que mantenien amb 
l'acreditat en participacions del capital social. No obstant això, l'IVF es 
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compromet a comprar la participació de dos d'aquests nous socis pel valor de la 
seua inversió, més una taxa de rendibilitat anual en un període de tres anys. A la 
data de l'ampliació de capital, el valor de la participació d'aqueixos dos socis és 
de 23.590.533 euros. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, no s'han 
detectat durant el període objecte de fiscalització incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

D'altra banda. a continuació s'indica un altre aspecte d'interés observat en el curs de la 
fiscalització efectuada. 

a) Es considera necessari desenvolupar els principis enumerats en l'article 3.3 del 
Reglament de l'IVF, que regula les característiques i condicions generals de les 
operacions de risc de crèdit per a 2007 i en el qual s'indica que es respectaran els 
principis propis dels processos de concurrència, com són el de no discriminació, 
igualtat i transparència. En aquest sentit és necessari: 

- Elaborar unes bases que regulen l'accés al crèdit públic per al 
finançament dels projectes d'inversió. En aquestes bases s'hauran de 
concretar els aspectes ja considerats en el citat Reglament, com són: 
l'objecte, l'import, la duració, la comissió d'obertura, el període de 
carència, el tipus d'interés i les garanties exigides; així com els criteris de 
valoració de les sol·licituds de l'operació. 

- La publicació en el "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana" de la 
convocatòria i les bases que regulen la concessió. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'Institut Valencià de Finances va ser creat per la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1991, en la seua disposició addicional 
vuitena, com una entitat de dret públic subjecta a la Generalitat i adscrita a la 
Conselleria d'Economia i Hisenda. Aquesta Llei va ser modificada en alguns aspectes 
puntuals per les següents disposicions legals: 

- Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per 
a l'exercici de 1994. 

- Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana. 

- Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana. 

- Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana. 

El Reglament de l'Institut actualment vigent va ser aprovat mitjançant el Decret 
83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, i modificat successivament pels decrets 
206/1995, de 24 de juliol, 29/1997, de 26 de febrer, i 78/2000, de 30 de maig. Aquest 
últim recull les modificacions introduïdes per les lleis 14/1997 i 10/1998 citades 
anteriorment. 

La finalitat de l'Institut és d'actuar com a principal instrument de la política de crèdit de 
la Generalitat i contribuir a l'exercici de les seues competències sobre el sistema 
financer. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

D'acord amb la informació continguda en els comptes anuals de l'IVF, en l'exercici de 
2007 ha continuat el desenvolupament d'algunes de les actuacions previstes en el Pla 
Estratègic 2005-2009, aprovat pel Consell de l'Institut Valencià de Finances el 7 de 
desembre de 2005, com és la creació de noves línies prioritàries de crèdit en condicions 
preferents destinades a sectors clau. En l'informe de gestió que s'inclou en la memòria 
dels comptes anuals de 2007 (vegeu l'annex d'aquest Informe), es detalla l'evolució 
actual i previsible de l'Entitat. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis de l'IVF a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb els corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació, en 
euros. 

 
ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 220.137.399 217.144.550 1,4% 
Immobilitzacions immaterials 2.126.525 2.180.970 (2,5%)
Immobilitzacions materials 88.858 109.328 (18,7%)
Immobilitzacions financeres 217.922.016 214.854.252 1,4% 
Actiu circulant 157.232.547 111.850.412 40,6% 
Deutors 7.601.632 7.861.142 (3,3)%
Inversions financeres temporals 147.614.123 103.743.399 42,3% 
Tresoreria 1.880.829 116.988 1.507,7% 
Ajusts per periodificació 135.963 128.883 5,5% 

Total actiu 377.369.946 328.994.962 14,7% 
   

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis 35.736.410 34.396.910 3,9% 
Capital subscrit 57.549.516 56.298.816 2,2% 
Reserva legal 209.642 209.642 0,0% 
D'altres reserves 3.283.022 1.960.271 67,5% 
Resultats d'exercicis anteriors (25.394.571) (25.394.571) 0,0% 
Pèrdues i guanys 88.801 1.322.752 (93,3%)
Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 2.205.653 2.271.043 (2,9%)
Provisions per a riscs i despeses 18.585.721 9.932.090 87,1% 
Creditors a llarg termini 304.497.222 212.175.000 43,5% 
Deutes amb entitats de crèdit 289.722.222 210.000.000 38,0% 
Desemborsaments pents. s/accions no exigides 14.775.000 2.175.000 579,3% 
Creditors a curt termini 16.344.940 70.219.919 (76,7%)
Deutes amb entitats de crèdit 12.503.710 66.837.530 (81,3%)
Creditors comercials 3.428.175 2.568.316 33,5% 
D'altres deutes no comercials 411.805 812.795 (49,3%)
Ajusts per periodificació 1.250 1.278 (2,2%)

Total passiu 377.369.946 328.994.962 14,7% 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Cost d'endeutament 11.735.961 7.821.815 50,0% 
Despeses de personal 2.569.202 2.454.640 4,7% 
Dotacions per a amortització de l'immobilitzat 157.507 210.623 (25,2%) 
Variació provisions de tràfic 3.457.466 902.354 283,2% 
D'altres despeses d'explotació 4.000.821 2.953.399 35,5% 

Beneficis d'explotació 7.477.954 6.185.424 20,9% 
Variació provisió inversions financeres 6.940.930 4.190.558 65,6% 
Despeses financeres 18.227.385 38.238.761 (52,3%) 
Diferències negatives de canvi 306.223 351.013 (12,8%) 

Resultats financers positius - - - 

Beneficis de les activitats ordinàries 380.808 1.971.096 (80,7%) 
Variació de les provisions Immobilitzat 276.723 356.498 (22,4%) 
Pèrdues procedents de l'immobilitzat - 199 (100,0%) 
Despeses extraordinàries 805 1.255.911 (99,9%) 
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 3.119 2.730.791 (99,9%) 

Resultats extraordinaris positius - - - 

Beneficis abans d'imposts 260.103 1.609.319 (83,8%) 
Impost sobre Societats 171.302 286.567 (40,2%) 

Resultat de l'exercici (benefici) 88.801 1.322.752 (93,3%) 
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net xifra de negocis 23.682.514 14.771.939 60,3% 
D'altres ingressos d'explotació 5.716.397 5.756.316 (0,7%) 

Pèrdues d'explotació - - - 
Ingressos financeres 18.307.614 38.346.886 (52,3%) 
D'altres ingressos financers 69.778 219.118 (68,2%) 

Resultats financers negatius 7.097.146 4.214.328 68,4% 

Pèrdues de les activitats ordinàries     
Benefici alienació immobilitzat - 3.656.195 (100,0%) 
Subvencions capital transf. al resultat 66.952 115.870 (42,2%) 
Ingressos extraordinaris 89.934 81.229 10,7% 
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 3.056 128.328 (97,6%) 

Resultats extraordinaris negatius 120.705 361.777 (66,6%) 

Quadre 2 
 

Com hem assenyalat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés les àrees 
relatives a "Inversions financeres" i "Endeutament", així com els ingressos i despeses 
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relacionats amb aqueixes àrees. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre les 
dites àrees, en els apartats següents es mostren els comentaris sobre els aspectes més 
significatius observats. 

4.2 Immobilitzacions financeres 

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2007 és la següent, en 
euros: 

 
Concepte Import 

Participacions en empreses associades 23.991.129 

D'altres crèdits 214.490.334 

Préstecs al personal 474.724 

Provisions (21.034.170) 

Total 217.922.016 

Quadre 3 
 

L'apartat 7, "Immobilitzat financer", i l'apartat 9, "Inversions creditícies", de la memòria 
dels comptes anuals de l'IVF que s'adjunta en l'annex d'aquest Informe, mostren la 
informació pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre 3 anterior. 

A 31 de desembre de 2007, l'IVF havia fet una provisió per a la inversió en Comval 
Emprende, fons de capital risc de règim simplificat, de 72.266 euros. Tanmateix, 
d'acord amb la informació facilitada per l'Institut, aquesta Sindicatura considera que 
caldria incrementar la dita provisió en 28.047 euros. 

El concepte "D'altres crèdits" recull l'import a 31 de desembre de 2007 dels préstecs a 
llarg termini concedits per l'IVF. 

A l'objecte de revisar els procediments de concessió i gestió dels préstecs, d'analitzar 
les provisions per a riscs d'insolvències i de determinar l'adequació del registre 
comptable de les dites operacions, aquesta Sindicatura ha seleccionat diverses 
operacions de préstec, amb venciments a llarg i curt termini, atenent al seu import i a les 
seues característiques. També hem fet un seguiment de quatre operacions analitzades en 
l'exercici anterior. 

El quadre següent detalla, en euros, els expedients revisats. 
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Expedients 
Quantia del 

préstec 
Deute viu  
a 31-12-07 

Termini de 
pagament 

800 2.000.000 1.200.000 2014 

808 2.000.000 1.147.851 2012 

811 2.380.366 2.380.366 2017 

818 1.285.000 - 15 anys 

820 1.400.000 - 15 anys 

825 2.400.000 1.337.790 2012 

842 6.000.000 - 10 anys 

845 3.000.000 2.100.000 2017 

846 1.500.000 1.500.000 2015 

851 3.000.000 - 7 anys 

856 7.500.000 - 15 anys 

857 3.000.000 - 15 anys 

Operacions l/t (1) 35.465.366 9.666.007 - 

800005 5.000.000 5.000.000 2008 

800006 15.000.000 15.000.000 2009 

800007 30.000.000 30.000.000 2008 

800008 3.000.000 3.000.000 2008 

Operacions c/t (2) 53.000.000 53.000.000 - 

Total operacions(1)  88.465.366 62.666.007 - 

Seguiment exercici anterior 

076306 3.000.000 3.000.000 2016 

076606 9.349.077 9.349.077 2016 

078006 6.000.000 6.000.000 2021 

800001 44.000.000 44.000.000 2008 

Total (2) 62.349.077 62.349.077 - 

Total (1) + (2) 150.814.443 125.015.084 - 

Quadre 4 

Observacions sorgides de la revisió 

a) Quant al compliment de les condicions del reglament d'operacions de risc 
(aprovat el 15 de març de 2007) 

- En alguns casos, com ara els expedients 818 i 820, que formen part de cinc 
operacions formalitzades durant l'exercici de 2007 amb una entitat privada per a 
la construcció de cinc centres, per un import global de 8.327.000 euros, l'IVF 
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considera suficient com a garantia la responsabilitat general i il·limitada del 
prestatari, regulada en l'article 1.911 del Codi Civil. 

- Segons el reglament, l'activitat creditícia de l'IVF estarà orientada a finançar o 
garantir projectes d'inversió. En la mostra revisada hi ha crèdits la finalitat dels 
quals no s'ajusta estrictament a això. 

· L'expedient 825 es refereix a l'avançament d'una subvenció de la 
Conselleria de Benestar Social. En al·legacions, l’Institut ens indica que 
les disposicions del citat préstec s’han efectuat després de la 
comprovació prèvia de l’efectiva execució de l’obra. 

· L’expedient 811 es refereix a la cancel·lació d'un préstec amb l'IVF pel 
saldo pendent de 2.080.366 euros, mitjançant la novació en un altre 
préstec d'igual import i distintes condicions. 

· En el cas dels expedients 818 i 820, la destinació dels préstecs no 
s'inclou expressament entre les previstes en la normativa reguladora de 
l'Institut. 

b) Quant al compliment de les condicions especials de cada préstec 

- Les empreses sol·licitants han de posseir una situació economicofinancera 
equilibrada i plantejar un projecte d'inversió viable, i que la previsió econòmica 
permeta -com a mínim- el reemborsament normal del crèdit. Segons informes de 
l'Institut mateix, això no es compleix en l'expedient 811, on es reflecteix la mala 
evolució financera i econòmica de l'empresa, que té pèrdues considerables des 
de 2001. La xifra de fons propis és menor que el 50% del capital, de manera que 
la societat -segons la Llei de Societats Anònimes- es troba en un supòsit de 
dissolució. Això no obstant, l'empresa preveu obtenir beneficis en 2008. A més a 
més, es valora que les garanties són raonables. 

Els expedients 800001, 800005, 800006, 800007 i 800008 són crèdits classificats per 
l'IVF a curt termini, concedits a entitats del sector públic valencià. L'import conjunt 
d'aquestes operacions, 99.250.000 euros, no supera la quantitat global màxima 
autoritzada per la Comissió d'Inversions per a l'exercici de 2007, que és de 100.000.000 
d'euros. Per a l'exercici de 2008 la quantitat màxima autoritzada per la Comissió 
d'Inversions s'eleva a 130.000.000 d'euros. 

L'expedient 800001 correspon a un préstec que es formalitza el 2 de desembre de 2005 
per 25.000.000 d'euros. El 6 de juny de 2006 s'amplia la línia de crèdit fins als 
60.000.000 d'euros. En l'exercici de 2007 el beneficiari disposa de 19.000.000 d'euros 
més i a 31 de desembre de 2007 hi ha pendent d'amortitzar un import de 44.000.000 
d'euros. 

L'expedient 800006 correspon a la concessió d'un préstec de 15.000.000 d'euros que es 
formalitza el 24 de juliol de 2007, amb venciment el 31 de juliol de 2009, prorrogable 
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per un període d'un any. En conseqüència, l'import citat ha de ser considerat a llarg 
termini i reclassificar-lo a l'epígraf "Immobilitzacions financeres". 

El quadre següent resumeix, en euros, la situació de les operacions realitzades amb dos 
acreditats que foren objecte d'anàlisi en informes anteriors i de les quals aquesta 
Sindicatura ve fent un seguiment específic. 

 
Provisions s/IVF 

Núm. operació Import 
Saldo a 

31-12-07 
Cartes de 
patrocini Avals Total risc 

Cobertura 
provisió 

Insolvèn-
cies 

Riscs i 
despeses 

Total 
provisió 

Acreditat núm. 1 - - - - - - - - -

1803/06 1.035.270 1.000.000 - - 1.000.000 25% 250.000 - 250.000

1804/06 6.000.000 2.464.823 - - 2.464.823 100% 2.464.823 - 2.464.823

1805/06 6.000.000 900.000 - - 900.000 100% 900.000 - 900.000

1806/06 1.645.946 1.645.946 - - 1.645.946 100% 1.645.946 - 1.645.946

1807/06 300.000 300.000 - - 300.000 100% 300.000 - 300.000

Aval Bancaixa 28/7/06 -   - 2.763.644 2.763.644 100% - 2.763.644 2.763.644

Subtotal - 6.310.769 - 2.763.644 9.074.413 - 5.560.769 2.763.644 8.324.413

Acreditat núm  2 - - - - - - - - -

249/99 2.704.554 2.298.871 - - 2.298.871 100% 2.298.871 - 2.298.871

656/04 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 100% 2.000.000 - 2.000.000

Carta patrocini 13-5-02 4.507.600 - 4.507.600 - 4.507.600 25% - 1.126.900 1.126.900

Carta patrocini 13-5-02 4.500.000 - 4.500.000 - 4.500.000 25% - 1.125.000 1.125.000

Aval Deutsche Bank 12/12/05 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 25% - 250.000 250.000

Aval Deutsche Bank 12/12/05 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 25% - 250.000 250.000

Aval CAM 27/12/06 600.000 - - 600.000 600.000 25% - 150.000 150.000

Aval CAM 27/12/06 2.200.000 - - 2.200.000 2.200.000 25% - 550.000 550.000

Aval TGSS 675.424 - - 675.424 675.424 25% - 168.856 168.856

Aval AEAT 1.804.629 - - 1.804.629 1.804.629 25% - 451.157 451.157

Cartes patrocini 15-02-07 1.750.000 - 1.750.000 - 1.750.000 25% - 437.500 437.500

Cartes patrocini 12-11-07 1.100.000 - 1.100.000 - 1.100.000 25% - 275.000 275.000

Cartes patrocini 29-06-07 7.045.000 - 7.045.000 - 7.045.000 25% - 1.761.250 1.761.250

Subtotal 4.298.871 18.902.600 7.280.053 30.481.524 - 4.298.871 6.545.663 10.844.534

Total 10.609.640 18.902.600 10.043.697 39.555.937 - 9.859.640 9.309.307 19.168.947

Quadre 5 
 

Quant a l'acreditat número 1, el 30 d'abril de 2007 el jutjat mercantil número 1 decretà 
l'obertura de la fase de liquidació i la dissolució de la mercantil. 

El risc total assumit per l'Institut tant pels préstecs reflectits en el quadre 5, com per les 
garanties, s'eleva a 31de desembre de 2007 a 9.074.413 euros. 
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Es pot assenyalar que l'IVF, amb data 31 de maig de 2007, comptabilitzà la nova 
situació d'aquest acreditat i n'incrementà la provisió del 75% al 100% del deute pendent, 
llevat de l'operació 1803/06 (disposa de la garantia real d'un terreny); això ha significat 
un augment de les dotacions d'1.327.692 euros. El 31 de maig de 2007 també es va 
incrementar la provisió fins al 100% per l'aval de Bancaixa. 

Quant a l'acreditat número 2, en els informes de fiscalització dels últims exercicis 
s'indicava que el 13 de maig de 2002 l'Institut havia signat dos documents privats en els 
quals garantia, davant de dues entitats financeres, sengles préstecs concedits a aquesta 
empresa, fins a un import màxim de 4.507.600 euros i 4.500.000 euros respectivament; 
així com -si era el cas- dels interessos convinguts que poguessen meritar-se des del 
tancament de les citades operacions. En els dits documents s'assenyala que la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació dotarà l'Institut dels recursos propis 
necessaris per a restablir el seu equilibri patrimonial, en el cas de sofrir algun crebant a 
causa de les operacions subscrites. 

Així mateix, el 12 de desembre de 2005 es signen dos avals per a garantir sengles 
pòlisses de crèdit d'1.000.000 d'euros cada una, formalitzades entre aquest acreditat i 
una entitat de crèdit. 

En l'exercici de 2006 li concedeixen tres nous avals per un import de 3.400.000 euros; 
malgrat que un d'aquests avals, per un import de 600.000 euros, havia vençut a 31 de 
desembre de 2006. 

I encara, en l'exercici de 2007 es signen dos nous avals per un import de 2.480.053 
euros, per garantir pagaments a la Seguretat Social i a l'Agència Tributària; així com 
tres noves cartes de patrocini per un import de 9.895.000 euros, per garantir tres pòlisses 
de crèdit entre l'acreditat i una entitat de crèdit. 

Amb tot això, el risc total relatiu a aquest acreditat a 31 de desembre de 2007 és de 
30.481.524 euros. 

En gener de 2008 l'IVF va prestar un nou aval a aquest acreditat per un import 
d'1.900.000 euros, per garantir un nou crèdit. 

Per a aquest acreditat número 2, durant l'exercici de 2006 l'IVF va elevar el percentatge 
de dotació a la provisió d'insolvències, respecte de l'exercici anterior, en passar del 75% 
en 2005 al 100% en 2006. Amb això la provisió específica per insolvències constituïda 
per a aquest acreditat s'eleva a 4.298.871 euros. 

Així mateix, per a aquests dos acreditats l'Institut té dotada una provisió per a riscs i 
despeses de 9.309.307 euros, que equivalen al 100% per a l'acreditat número 1 i al 25% 
per a l'acreditat número 2 del risc assumit per cartes de patrocini i avals; l'objecte de la 
provisió és la cobertura del risc de garantia assumit per l'Institut. 
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L'any 2007 l'IVF ha elevat la dotació del risc amb l'acreditat número 1, en els termes en 
què es va recomanar en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006 de la Sindicatura 
de Comptes. 

Addicionalment i pel que fa a l'acreditat número 2, hem d'assenyalar que l'IVF va 
signar, juntament amb uns altres creditors, l'acceptació de compensació de crèdits per 
participacions de capital mitjançant una escriptura signada el 9 d'abril de 2008. Això no 
obstant, l'IVF ha acceptat una opció de recompra de la participació de dos dels nous 
socis pel valor de la seua inversió, més una taxa de rendibilitat anual en un període de 
tres anys. A la data de l'ampliació de capital, el valor de la participació d'aquests dos 
socis és de 23.590.533 euros. 

D'altra banda, l'IVF considera que, com a primera conseqüència de la compensació de 
crèdits, podrà recuperar almenys 1.700.000 euros, a causa de la venda d'uns terrenys 
propietat de l'acreditat número 2. Per aquesta raó, l'IVF ha aplicat a 31 de desembre de 
2007 una provisió d'1.700.000 euros, que aquesta Sindicatura estima que no toca fer; tal 
com es comenta en l'apartat 5 del present Informe, "Fets posteriors". 

El total de les provisions, que pugen a 21.034.170 euros (vegeu el quadre 3), correspon 
a les constituïdes per les "Participacions en empreses associades", per import de 
316.775 euros, així com per les constituïdes per a "D'altres crèdits", per 20.717.395 
euros. A continuació se'n mostra el detall, en euros. 

 
Provisions Llarg termini Curt termini Total 

Provisió específica 20.105.421 8.250.957 28.356.378 

Provisió genèrica 611.974 3.358.953 3.970.927 

Saldo 31/12/07 20.717.395 (*)11.609.910 32.327.305 

(*) Vegeu el quadre 7. 

Quadre 6 
 

Aquesta provisió per a insolvències integra una dotació genèrica de l'1% de les 
inversions creditícies i una dotació específica per les operacions considerades de dubtós 
cobrament. La dotació global de l'exercici de 2007 ha ascendit a 13.999.275 euros i 
s'han originat excessos de provisions per import de 7.058.345 euros. La diferència, que 
és de 6.940.930 euros, figura en l'epígraf "Variació de provisions d'inversions 
financeres" del compte de pèrdues i beneficis (quadre 2). 

4.3 Inversions financeres temporals 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2007 és la següent, en euros: 
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Concepte Import 

Crèdits a curt termini 54.169.527 

Crèdits a curt termini sector públic 99.250.000 

Interessos a curt termini de crèdits 4.538.020 

Deutors per interessos vençuts 273.392 

Deutors "Swaps" 993.094 

Provisió crèdits a curt termini (*) (11.609.910) 

Total 147.614.123 

(*) Vegeu el quadre 6. 

Quadre 7 
 

L'apartat 7, "Immobilitzat financer", l'apartat 8, "Inversions financeres temporals", 
l'apartat 9, "Inversions creditícies", i l'apartat 15, "Swaps", de la memòria dels comptes 
anuals de l'IVF (que s'adjunta en l'annex d'aquest Informe), mostren la informació 
pertinent dels conceptes assenyalats en el quadre 7 anterior. 

Els saldos dels comptes "Crèdits a curt termini", "Crèdits a curt termini sector públic" i 
"Provisió crèdits a curt termini", els hem analitzats en l'apartat 4.2 d'aquest Informe. 

El saldo del compte "Interessos a curt termini de crèdits" recull els interessos redituats i 
no vençuts pels préstecs concedits per l'IVF. 

En "Deutors Swap" es recullen els imports meritats no vençuts corresponents als 
contractes de permuta financera ("swap") formalitzats amb distintes empreses públiques 
de la Generalitat i amb unes altres entitats financeres. 

Cal assenyalar que la informació facilitada en la memòria dels comptes anuals (apartat 
15), conté errors pel que fa a la distribució dels interessos periodificats -tant creditors, 
com deutors- entre els contractes de permuta financera amb empreses públiques i els 
efectuats amb entitats financeres. 

4.4 Provisions per a riscs i despeses 

El saldo d'aquest epígraf del passiu, que és de 18.585.721 euros, recull una provisió de 
9.276.414 euros per a cobrir els riscs pels reavals de la Societat de Garantia Recíproca 
de la Comunitat Valenciana (SGRCV) cedits a l'Institut; així com una provisió de 
9.309.307 euros per a cobrir cartes de patrocini i avals signats amb els dos acreditats 
comentats en l'apartat 4.2, quadre 5. 

L'apartat 10, "Relacions amb la SGR: operacions de refiançament", l'apartat 11, 
"Provisió pera riscs i despeses", i l'apartat 22, "Compromisos amb tercers", de la 
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memòria dels comptes anuals de l'IVF (que s'adjunta en l'annex d'aquest Informe), 
mostren la informació pertinent dels conceptes citats anteriorment. 

La provisió de la SGRCV es desglossa en 6.043.115 euros en concepte de provisió 
específica, constituïda per a aquells pagaments que previsiblement caldrà atendre en 
l'exercici següent, i 3.233.299 euros en concepte de provisió genèrica, que cobreix l'1% 
del risc viu de la SGRCV cedit a l'IVF a 31 de desembre de 2007, minorat pel risc 
dubtós específicament proveït. 

Segons la memòria auditada de la SGRCV, el risc total que manté l'Institut amb els seus 
avalats per operacions de garantia financera a 31 de desembre de 2007, és de 
1.807.198.000 euros, dels quals 349.414.860 euros correspondrien al risc reavalat per 
l'IVF. 

La dotació de la provisió per al risc per cartes de patrocini i avals ha sigut de 5.301.496 
euros. En 2007 l'IVF ha dotat aquesta provisió a càrrec del resultat ordinari de l'exercici, 
tal i com es recomanava en l'informe de fiscalització de la Sindicatura corresponent a 
l'exercici de 2006. Cal indicar que la memòria de l'Institut no inclou el criteri de 
comptabilitat ni descriu el mètode d'estimació usat per a comptabilitzar aquesta part de 
la provisió. 

4.5 Deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini 

En l'epígraf "Deutes amb entitats de crèdit" classificat en "Creditors a llarg termini", es 
registren els préstecs concedits a l'IVF per diverses entitats financeres amb venciment 
superiora un any. L'import a 31 de desembre de 2007 s'eleva a 289.722.222 euros. 

En l'epígraf "Deutes amb entitats de crèdit" classificat en "Creditors a curt termini", es 
registren els préstecs i crèdits concedits a l'IVF per diverses entitats financeres amb 
venciment a curt termini; així com els deutes per interessos. L'import a 31 de desembre 
de 2007 és de 12.503.710 euros. 

L'apartat 13, "Deutes amb entitats de crèdit", de la memòria dels comptes anuals de 
l'IVF -que d'adjunta en l'annex d'aquest Informe-, mostra el detall i la composició i 
informació rellevant sobre els deutes citats. 

La Sindicatura ha obtingut la confirmació de saldos al tancament de l'exercici de 2007, 
tant dels préstecs, com de les pòlisses de crèdit que l'IVF mantenia amb distintes entitats 
de crèdit a 31 de desembre de 2007; amb l'única excepció del préstec amb el Deutsche 
Bank Aktiengesellschaft, que figura comptabilitzat entre els préstecs a llarg termini amb 
entitats de crèdit. 

Aquesta Sindicatura ha verificat l'existència del dit contracte de préstec i l'abonament 
dels interessos del préstec efectuat en la data indicada i en el compte corresponent. 

A 31 de desembre de 2007, el volum viu d'endeutament a llarg i curt termini ha ascendit 
a 302.225.932 euros i s'ha incrementat en un 9,2% respecte a l'exercici de 2006; aquest 
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import no ha superat el límit de 330.000.000 d'euros previst en l'article 38.1 de la Llei 
de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2007. Tanmateix, l'article 
26 del Reglament de l'IVF assenyala que "els recursos aliens de l'Institut, siga quina 
siga la seua modalitat d'instrumentació, no hauran de superar el total de cinc voltes els 
fons propis". Aquest límit fixat en el Reglament s'ha d'ajustar al que s'estableix en la 
Llei 14/1997, de 26 de desembre. En al·legacions, l’Institut ens comunica que proposarà 
la tramitació d’un Decret que derogue aquest límit del seu Reglament. 

4.6 Cost d'endeutament i despeses financeres 

Els interessos meritats en l'any 2007 pels préstecs rebuts per l'Institut (apartat 4.5), han 
sigut d'11.735.961 euros, i apareixen registrats en l'epígraf "Cost d'endeutament" del 
compte de pèrdues i beneficis de l'IVF (vegeu el quadre 2). 

El quadre següent mostra, en euros, el desglossament del cost d'endeutament per tipus 
d'operacions. 

 
Cost d'endeutament per: Import 

Préstecs a llarg termini 10.831.681 

Pòlisses de crèdit 904.280 

Totals 11.735.961 

Quadre 8 
 

D'altra banda, les despeses financeres per les operacions de permuta financera ("swap") 
i d'altres despeses, es registren en l'epígraf "Despeses financeres" del compte de pèrdues 
i beneficis de l'IVF (vegeu el quadre 2). 

El desglossament d'aquest epígraf del compte de pèrdues i beneficis a 31 de desembre 
de 2007, és el següent, en euros: 

 
Concepte Import 

Despeses financeres "swap" 18.196.821 

D'altres despeses financeres 30.564 

Total 18.227.385 

Quadre 9 
 

Dels 30.564 euros que figuren en "D'altres despeses financeres", n'hi ha 29.985 euros 
que no haurien d'aparéixer en aquest epígraf a 31 de desembre de 2007, perquè es tracta 
d'una diferència negativa de canvi que caldria registrar en el corresponent epígraf del 
compte de pèrdues i beneficis. 
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Els ingressos per operacions de permuta financera es registren en l'epígraf d'"Ingressos 
financers" del compte de pèrdues i beneficis (vegeu el quadre 2). 

4.7 Import net de la xifra de negocis 

La composició d'aquest epígraf, en euros, és la següent: 

 
Concepte Import 

Interessos per préstecs concedits 13.588.285 

Comissió préstecs concedits 448.802 

Interessos de demora 86.046 

Interessos préstecs sector públic  3.614.272 

Prestació de serveis 5.945.109 

Total 23.682.514 

Quadre 10 
 

Els comptes "Interessos per préstecs concedits" i "Interessos préstecs sector públic" 
registren els interessos redituats pels préstecs concedits per l'IVF analitzats en l'apartat 
4.2 d'aquest Informe. Els tipus d'interés de general aplicació giren al voltant de 
l'Euribor, més un marge addicional comprés entre el 0,5% i el 2,2%; cosa que ha 
significat un tipus d'interés mitjà del 4,97%. Es pot indicar que, segons el conveni de 
creditors, els préstecs concedits a l'acreditat número 1 del quadre 5 no meriten 
interessos. 

En "Comissió préstecs concedits" es registra la comissió d'obertura dels préstecs 
desemborsats, que per regla general s'eleva al 0,75% de l'import formalitzat. Aquesta 
comissió es fa efectiva en el primer desemborsament, descomptant-la de l'import 
prestat. 

L'IVF ha comptabilitzat en "Prestació de serveis" 5.945.109 euros en concepte 
d'ingressos per les comissions meritades durant l'exercici per una sèrie d'avals prestats 
per la Generalitat i l'Institut mateix. 

L'apartat 19.1, "Prestacions de serveis", de la memòria dels comptes anuals de l'IVF 
(que s'adjunten en l'annex d'aquest Informe), mostra el detall i la composició i 
informació rellevant sobre el concepte citat. 

L'article 35 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2007 limita els avals de la 
Generalitat tramitats o prestats per l'IVF a un import de 985.000.000 euros; import que 
no ha sigut superat per l'Institut. 

Entre els avals prestats s'inclou un import de 10.043.697 euros corresponent als avals 
concedits als dos acreditats que hem comentat en l'apartat 4.2, el desglossament dels 
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quals figura en el quadre 5 d'aquest Informe. L'IVF no cobra cap comissió per l'aval de 
l'acreditat número 1, i els avals de l'acreditat número 2 han meritat unes comissions en 
l'exercici de 52.467 euros, que han sigut proveïdes al 100%. 

Hem revisat una mostra d'expedients de concessió d'avals, que ha posat de manifest que 
en alguns casos el cobrament de les comissions s'efectua amb retard. 
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5. FETS POSTERIORS 

L'apartat 23, "Fets posteriors", de la memòria dels comptes anuals de l'IVF (que 
adjuntem en l'annex d'aquest Informe), assenyala dos fets sobre els quals la nostra 
institució efectua les observacions següents. 

a) En març de 2008 s'ha iniciat la tramitació d'una operació que garantiria el deute 
d'un acreditat en situació concursal, a favor de l'IVF. La dita operació cobriria el 
principal del crèdit, més els interessos i les costes, que s'eleven a 1.252.058 
euros. 

 Es tracta d'una societat que es troba en suspensió de pagaments des del 9 de 
novembre de 2004, raó per la qual l'IVF en va proveir el deute al 100%. Existeix 
un compromís de compra per part d'una altra empresa, que a la data d'elaboració 
d'aquest Informe encara no s'havia portat a efecte. 

 L'IVF, en els seus comptes anuals de 2007, ja ha tingut en compte aquesta nova 
circumstància i ha aplicat la provisió que s'havia dotat per cobrir el deute de 
l'acreditat. En relació amb aquest aspecte, estimem que no escauria aplicar la 
dita provisió, perquè encara no s'ha produït el fet i, a més a més, basant-nos en la 
documentació aportada no es poden avaluar les garanties que ofereix la citada 
operació. En conseqüència, caldria ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre 
de 2007 en 1.252.058 euros. 

b) Així mateix, s'ha iniciat en 2008 una operació que, com a primera conseqüència, 
reduiria el risc que existeix amb un acreditat, ja que s'estima que generarà uns 
ingressos d'1.700.000 euros. 

 L'operació a què fa referència l'IVF és la capitalització del deute de l'acreditat 
número 2, que hem analitzat en el l'apartat 4.2 del present Informe. 

 Igual que en el cas a) anterior, l'IVF, en els seus comptes de 2007, ja ha tingut en 
compte aquesta nova circumstància i ha aplicat, per l'import citat anteriorment, 
la provisió que havia dotat per cobrir el deute de l'acreditat. En relació amb 
aquest aspecte, estimem que no escauria aplicar aquesta provisió, perquè encara 
no s'ha produït el fet i, a més a més, basant-nos en la documentació aportada no 
es poden avaluar les garanties que ofereix la citada operació. En conseqüència, 
cal ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre de 2007 en 1.700.000 euros. 
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6. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe s'han assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables 
de l'Institut hauran d'adoptar mesures correctores, per evitar que es tornen a produir en 
exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit. Prèviament 
destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per 
l'entitat. 

Es pot destacar que l'IVF, en un escrit de 18 de juny de 2008 enviat a aquesta 
Sindicatura de Comptes, ens ha comunicat les mesures adoptades per atendre les 
incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior, les quals han sigut objecte 
de comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l'exercici s'ha atés la següent recomanació, realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) L'IVF ha recollit en el reglament aprovat el 15 de març de 2007 la 
recomanació de respectar el límit del 25% dels recursos propis per a 
concedir préstecs a un mateix subjecte. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) És necessari aclarir el règim econòmic i comptable de l'activitat 
creditícia de l'Institut que hi resulta aplicable, tenint en compte que 
l'actuació de l'IVF s'ha de realitzar conformement a l'ordenació del crèdit 
i la banca. 

 Es recomana d'establir unes normes específiques relatives a la tramesa de 
dades a la Central d'Informació de Riscs del Banc d'Espanya i a la 
regulació de les garanties prestades per l'IVF sobre operacions 
financeres, siga quina siga la modalitat de la seua instrumentació. 

b.2) És necessari actualitzar l'article 26 del Reglament de l'IVF, a fi d'ajustar-
lo a la Llei 14/1997, de 26 de desembre, la qual -segons que manifesta el 
mateix IVF- ja aplica. En al·legacions, l’Institut ens comunica que 
proposarà la tramitació d’un Decret que derogue aquest límit del seu 
Reglament. 

b.3) L'Institut haurà de computar com a retribució en espècie, en les 
declaracions mensuals de retencions i ingressos a compte de l'IRPF, la 
diferència entre el tipus d'interés legal dels diners i el tipus aplicat en els 
préstecs concedits al personal. 
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c) La següent és una recomanació sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici. 

c.1) L'article sisé del Reglament de l'IVF estableix que el Consell General 
estarà integrat -entre altres- per sis vocals designats pel Consell, a 
proposta del conseller d'Economia i Hisenda, entre persones de 
reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i 
les finances. Com que encara hi ha vacants per cobrir, es recomana 
complir el Reglament, o modificar-lo. 

 




