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Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
comprovar l’adequada aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la 
introducció del nou Pla General de Comptabilitat, si la presentació dels comptes anuals 
de l’exercici de 2008 del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A.U. (d’ara en avant  
el Circuit o la Societat) s’ha realitzat en temps i forma, i si s’acompleixen les formalitats 
exigides per la normativa aplicable. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del Circuit estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, el 
compte de pèrdues i beneficis, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de flux 
d’efectius i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data, i els adjuntem 
íntegrament, acompanyats de l'informe d’auditoria, en l’annex del present Informe. Els 
dits comptes van ser formulats pels administradors de la Societat el 31 de març de 2009, 
aprovats  per la Junta General d’Accionistes el 26 de juny de 2009 i presentats en 
aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, 
conformement a la normativa aplicable, el 29 de juny de 2009, juntament amb l'informe 
d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria, obligatori segons la legislació mercantil, és el resultat 
de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el que estableix el text refós de 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 aquest informe s’emet una opinió amb advertiments que comprén dues limitacions a 
l’abast (referides a la carta de manifestacions i a la facturació com a ingrés a compte 
d’una liquidació definitiva que encara no ha tingut lloc), dues incerteses (relacionades 
amb l’efecte de la possible cessió al patrimoni de la Societat dels terrenys la titularitat 
dels quals és de la Generalitat i de l’expedient d’expropiació d’aquests terrenys), i sis 
advertiments (dos referits a la incorrecta amortització de l’immobilitzat material, a la no 
dotació d’una correcció valorativa per deteriorament, a la incorrecta comptabilitat de 
subvencions d’explotació, a una incorrecta comptabilitat d’un crèdit fiscal i a la no 
inclusió en la memòria de determinada informació). 

Seguint els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
comprovar si l’aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la introducció 
del nou Pla General de Comptabilitat i la formalització i presentació dels comptes 
anuals han sigut adequades. 
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D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera considerades 
pertinents, conformement als "Principis i normes d’auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte les objectius perseguits i l’abast anteriorment 
assenyalat. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització indicats en l’apartat 1.1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de la 
Societat, de la legalitat vigent d’aplicació per a l’adequada formalització i presentació 
dels comptes anuals. 

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

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

- Llei de la generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei de Societats Anònimes, Text Refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1.564/1989, de 22 de desembre. 

- 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. 

- Decret 128/1998, de primer de setembre, del Govern Valencià, pel qual es 
constitueix la societat anònima denominada “Circuit del Motor i Promoció 
Esportiva, S.A.” 

- Estatuts de la Societat. 

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

- 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 a què estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, que determina la informació que han de retre les empreses 
públiques. 
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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 derivats del procés de transició al nou Pla 
General de Comptabilitat que afecten o podrien afectar de forma significativa 
l’adequada presentació dels comptes anuals: 

a) La Societat ha reconegut a 1 de gener de 2008 els imposts diferits associats a les 
subvencions de capital rebudes i registrades netes a tal efecte impositiu en el 
patrimoni net, per un import d’1.741.055 euros. Ja que no és probable que 
l’empresa haja d’aplicar els dits imposts diferits en el futur, no s’han de registrar 
els actius i passius per aquests conceptes. L’efecte, a 31 de desembre de 2008, 
puja a 2.959.278 euros. 

 Complementàriament a l’anterior i com a conseqüència de dit tractament 
comptable, d’altres partides dels comptes anuals del Circuit es veurien afectades, 
tal com expliquem detalladament en l’apartat 4.2 d’aquest Informe. 

b) Com comentem en l’apartat 4.2, l’epígraf d’”Immobilitzat material”, inclou les 
inversions efectuades pel Circuit en els terrenys de propietat de la Generalitat, 
dels quals no disposa de cap document que formalitze la seua cessió i els termes 
en què l’efectuaria. En aquest sentit, no podem quantificar l’efecte que aquesta 
circumstància tindria sobre el balanç d’obertura de la Societat a 1 de gener de 
2008 i sobre els comptes anuals a 31 de desembre de 2008. 

D’altra part, la revisió sobre l’adequada formalització i presentació dels comptes del 
Circuit ha posat de manifest els següents aspectes significatius que tenen efecte en els 
comptes elaborats amb data 31 de desembre de 2008: 

a) Com comentem en l’apartat 4.1, el Circuit ha comptabilitzat com a ingressos de 
l’exercici subvencions per a finançar dèficits d’explotació o despeses generals 
de funcionament no associades a cap activitat o àrea d’activitat en concret, per 
un import de 6.238.760 euros. D’acord amb la normativa comptable aplicable, 
les citades subvencions no s’han de tractar com un ingrés, sinó com aportacions 
del soci. Per tant, s’ha d’ajustar el resultat de la Societat a 31 de desembre de 
2008 en el citat import, amb abonament a l’epígraf “Aportacions de socis” del 
patrimoni net. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

3.1 Naturalesa i objecte 

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A.U., es constitueix pel Decret 128/1998, de 
primer de setembre, del Govern Valencià, com a societat anònima, amb la consideració 
d’empresa de la Generalitat Valenciana segons el que disposa l’article 5 del Text Refós 
de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. En l’exercici de 2008, la 
Societat estava adscrita a la Conselleria de Cultura i Esport. 

La Societat té per objecte: 

a) L’organització, contractació i gestió de totes aquelles activitats que requerisca la 
preparació, construcció d’instal·lacions, execució i posada en funcionament del 
projecte del circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana. 

b) L’organització i gestió de l’explotació de les activitats i serveis per desenvolupar 
en els terrenys, immobles i instal·lacions del circuit de velocitat, així com la 
promoció de les activitats esportives que corresponguen als objectius i fins que 
en matèria esportiva té la Generalitat. 

A 31 de desembre de 2008 el capital social del Circuit pujava a 1.869.147,32 euros, 
representat per 622 accions nominatives de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, 
totalment subscrites i desemborsades, propietat al 100% de la Generalitat. 

Els òrgans de govern de la Societat són la Junta General d’Accionistes i el Consell 
d’Administració. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’informe de gestió que s’adjunta als comptes anuals del Circuit, detalla les activitats 
que s’han dut a terme durant l’exercici de 2008 i indica entre altres aspectes que durant 
l’exercici de 2008 s’han realitzat al Circuit dotze esdeveniments esportius, des de curses 
d’àmbit regional fins a campionats del món. Les instal·lacions han estat en 
funcionament durant el 96% dels dies del citat any. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
REVISIÓ EFECTUADA 

4.1 Revisió formal dels comptes anuals 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió de l’adequada formalització i presentació 
dels comptes anuals, cal destacar que: 

- El Circuit, en la nota 3 de la memòria dels seus comptes anuals, fa referència a 
la imputació de les subvencions que rep per a compensar pèrdues o despeses ja 
incorregudes com a suport financer sense costs posteriors o que perceben sense 
finalitat específica, i que comptabilitza com a ingressos de l’exercici. 

 En aquest sentit la consulta número 8 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes (ICAC), publicada en el seu butlletí oficial (BOICAC) número 77, 
de març de 2009, estableix que les transferències amb finalitat indeterminada per 
a finançar dèficits d’explotació o despeses generals de funcionament de 
l’empresa i les destinades a compensar pèrdues genèriques, s’han de 
comptabilitzar com a aportacions de socis. 

 Ja que la Societat ha imputat a resultats subvencions d’explotació rebudes de la 
Generalitat per un import de 6.238.760 euros, cal ajustar el resultat del Circuit a 
31 de desembre de 2008 en el citat import, amb l’abonament a l’epígraf 
“Aportacions de socis” del patrimoni net. 

- El Circuit no ha informat en la memòria dels seus comptes anuals sobre els 
arrendaments operatius, tal com estableix el Pla General de Comptabilitat. 

4.2 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008 són els primers que el Circuit ha preparat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 

D’acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l’exercici de 2008, es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no incloguem 
xifres comparatives. 

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

La Societat ha valorat els elements patrimonials per l’opció d’equivalència, que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s’han d’incloure en el balanç 
d’obertura d’acord amb els principis i normes vigents amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del nou Pla General de Comptabilitat. 
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Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d’actius i passius recollides en els 
assentaments comptables de transició són raonables segons les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007, amb les excepcions següents: 

- El Circuit ha comptabilitzat a 1 de gener de 2008 en els epígrafs “Actius per 
imposts diferits” i “Passius per imposts diferits”, un import d’1.741.055 euros 
corresponents a un crèdit fiscal generat per les bases imposables negatives en el 
mateix import que l’impost diferit reconegut per les subvencions de capital 
pendents d’imputar a resultats. A 31 de desembre de 2008, el Circuit té 
comptabilitzat en els citats epígrafs un import de 2.959.278 euros. 

 Ja que no és probable que l’empresa haja d’aplicar els dits imposts diferits en el 
futur, no s’ha de registrar un passiu/actiu per aquest concepte. Per tant, el saldo 
de 2.959.278 euros, s’hauria d’eliminar dels epígrafs descrits i traspassar-lo, 
amb aquest mateix import, minorant l’epígraf d’”Altres reserves” i incrementant 
l’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats rebuts”, cosa que produiria un 
efecte net nul en el patrimoni. 

- L’epígraf d’”Immobilitzat material” inclou les inversions efectuades pel Circuit 
en els terrenys que són propietat de la Generalitat. A 1 de gener de 2008, el valor 
comptable net de l’immobilitzat material de la Societat era de 39.572.748 euros. 
Ja que no es disposa de cap document que formalitze la cessió dels terrenys al 
Circuit i els termes en què s’efectuaria la dita cessió, no podem quantificar 
l’efecte que tal circumstància tindria sobre el balanç d’obertura del Circuit a 1 de 
gener de 2008. 

 El valor comptable net a 31 de desembre de 2008 del citat epígraf puja a 
43.342.500 euros, i s’amortitza d’acord amb una vida útil que varia entre els 10 i 
els 50 anys. Tal com indica la consulta número 6 de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes (ICAC), publicada en el seu butlletí oficial (BOICAC) 
número 77, de 2009, l’amortització de les inversions dutes a terme  sobre un bé 
cedit en ús, es realitzarà en funció de la seua vida útil que serà la duració de 
l’acord de cessió quan siga inferior a la vida econòmica de l’actiu cedit en ús. 

 Així doncs, en no disposar a la data d’aquest informe dels termes en què es 
formalitza la cessió, no podem quantificar l’efecte que aquesta circumstància té 
sobre les comptes anuals de la Societat a 31 de desembre de 2008. 

Hem comprovat que en la nota de la memòria número 5, “Aspectes derivats de la 
transició a les noves normes comptables” es recull el balanç i el compte de pèrdues i 
beneficis inclosos en els comptes anuals de l’exercici de 2007, que van ser formulats 
aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici, juntament amb una 
explicació de les principals diferències entre els criteris comptables aplicats en els 
exercicis de 2007 i 2008. Tanmateix, aquesta nota no conté, com és preceptiu, l’impacte 
que produeix aquesta variació de criteris comptables en el patrimoni net, ni detalla la 
conciliació corresponent a la data del balanç d’obertura. 
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4.3 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç del Circuit a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 

 
ACTIU 31-12-2008 

ACTIU NO CORRENT 47.657.634 

Immobilitzat intangible 26.881 

Immobilitzat material 43.342.501 

Inversions financeres a llarg termini 1.328.974 

Actius per impost diferit 2.959.278 

ACTIU CORRENT 7.325.994 

Existències 177.483 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 6.436.254 

Inversions financeres a curt termini 11.554 

Perioditzacions a curt termini 222.228 

Efectiu d’altres actius líquids equivalents 478.475 

TOTAL ACTIU 54.983.628 

  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 

PATRIMONI NET (622.235) 

Fons propis (7.527.217) 

Subvencions, donacions i llegats 6.904.982 

PASSIU NO CORRENT 17.076.446 

Deutes a llarg termini  14.117.168 

Passius per impost diferit 2.959.278 

PASSIU CORRENT 38.529.417 

Deutes a curt termini 28.933.734 

Creditor comercials i d’altres comptes per pagar 9.589.498 

Perioditzacions a curt termini 6.185 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 54.983.628 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis del Circuit de 2008 es mostra a continuació en euros: 

COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  14.749.010 

Aprovisionaments (3.259.895) 

D’altres ingressos d’explotació 6.518.766 

Despeses de personal (1.048.655) 

D’altres despeses d’explotació (25.097.126) 

Amortització de l’immobilitzat (2.884.355) 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 939.256 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (568) 

D’altres resultats 172.370 

Resultat d’explotació (9.911.197) 

Ingressos financers 30.357 

Despeses financeres (1.820.292) 

Diferències de canvi (358.207) 

Resultat financer (2.148.142) 

Resultat abans d’imposts (12.059.339) 

Resultat exercici operacions continuades (12.059.339) 

Resultat de l’exercici (12.059.339) 

Quadre 2 
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5. RECOMANACIONS 

A més del que hem esmentat en l’apartat 2 del present Informe, com a resultat del 
treball de fiscalització realitzat, cal efectuar la recomanació següent: 

- Instar l’Administració que en corresponga perquè eleve a document públic la 
cessió del dret de superfície dels terrenys on s’assenten les instal·lacions on la 
Societat desenvolupa la seua activitat. 

 

 


