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Institut Valencià d’Art Modern. 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 preveu 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, i si la presentació dels comptes anuals de l’exercici 
de 2008 de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) s’han realitzat en temps i forma, i 
si acompleix les formalitats exigides per la normativa aplicable. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'IVAM 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 fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data, i els adjuntem 
íntegres -acompanyats de l'informe d’auditoria- en l’annex del present Informe. Aquests 
comptes foren formulats per la directora-gerent de l'IVAM el 14 d’abril de 2009, 
aprovats pel Consell Rector el 25 de juny de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), conformement a la 
normativa aplicable, el 29 de juny de 2009, juntament amb l'informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el 
que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG 
amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria.  

En aqueix informe s’emet una opinió amb cinc advertiments, que comprén dues 
limitacions a l’abast (referides a la valoració del dret d’ús de l’immoble on s’ubica el 
centre Julio González i la valoració de les donacions d’obres d’art amb una antiguitat 
significativa), dues incerteses (relacionades amb els reemborsaments realitzats en els 
projecte d’ampliació de l’IVAM i amb el principi de gestió continuada) i, finalment, una 
reclassificació comptable per les inversions realitzades per l’IVAM en l’immoble 
esmentat adés. 

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

D’acord amb això, hem practicat 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. Els dits procediments han consistit en la realització de 
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proves selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast assenyalat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Atenent 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 d’aplicació  per a l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

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

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

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

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

- Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es 
constitueix l’Institut. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General 
de Comptabilitat. 
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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 fets o circumstàncies següents 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) Tal com indiquem en l’apartat 4.2, l’IVAM, per no estar formalitzat 
jurídicament, no ha comptabilitzat el dret d’ús derivat de la cessió de l’immoble 
on s’ubica el centre Julio González. Al tancament de l’exercici de 2008, no 
disposem de documentació justificativa que garantisca quin és el valor raonable 
d’aquest dret, per la qual cosa no podem determinar la incidència en els comptes 
anuals que origina el fet de no comptabilitzar-lo. 

b) Sobre el dit immoble, l’Institut ha realitzat inversions, el valor net comptable de 
les quals a 31 de desembre de 2008 puja a 6.074.310 euros. Les dites inversions 
que es troben comptabilitzades en el concepte “Dret d’ús sobre immobles”, de 
l’epígraf “Immobilitzat intangible”, haurien de comptabilitzar-se, d’acord amb el 
nou Pla General de Comptabilitat, en l’epígraf “Immobilitzat material”. 

c) Atesa l’antiguitat del projecte d’ampliació de l’IVAM, cal aclarir si les despeses 
incorregudes en el dit projecte i recollides en l’“Immobilitzat intangible” per un 
import de 4.331.568 euros, acompleixen amb la definició d’actiu continguda en 
el Pla General de Comptabilitat. Si les dites despeses no tindran aplicació futura 
en el projecte final, caldria donar-les de baixa del balanç. En el cas contrari, 
haurien de reclassificar-les com a “Immobilitzat material” segons el que hem 
especificat en l’apartat 4.2. 

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 en relació amb l’adequada formalització i presentació dels comptes 
anuals. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L’IVAM es constitueix mitjançant la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat 
Valenciana. 

L’Institut es configura com a una entitat de dret públic de les previstes en l’article 5.2 de 
la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i 
independentment, amb subjecció a l’ordenament jurídic privat i amb autonomia 
econòmica i administrativa per a realitzar els seus fins. Actualment depén de la 
Conselleria de Cultura i Esport. 

Constitueix el seu objecte el desenvolupament de la política cultural de la Generalitat 
pel que fa al coneixement, tutela, foment i difusió de l’art modern. 

Els òrgans rectors són el President, el Consell Rector i el Director-gerent. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Atenent el contingut de l’informe de gestió de l’IVAM, l’activitat realitzada en 2008 
s’ha centrat en les actuacions següents: 

a) Àrea tècnicoartística: conservació d’obres, realització i organització 
d’exposicions dins i fora de la seu de l’Institut, restauració, investigació, 
formació de restauradors i cursos i jornades tècniques. 

b) D’altres activitats: realització de concerts, projeccions, cicles de vídeo, 
presentacions i conferències en les instal·lacions de l’IVAM. 

c) Programes didàctics: promoció de visites concertades amb entitats educatives i 
culturals, tallers socials, tallers didàctics, activitats del cap de setmana i visites 
guiades. 

d) Publicacions: elaboració i publicació dels catàlegs de les exposicions i d’altres 
publicacions específiques per a concerts, conferències i cicles de vídeo. 

e) Comunicació: difusió als mitjans de comunicació nacionals i estrangers dels 
textos i les imatges de cada una de les exposicions organitzades per l’Institut, 
organització de rodes de premsa i presentacions i coordinació d’activitats 
publicitàries dirigides a la promoció i la difusió de l’IVAM. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE 
L’ÀREA REVISADA 

4.1 Revisió formal dels comptes anuals 

De l’anàlisi del contingut de la memòria s’han posat de manifest els aspectes següents: 

- No s’informa del valor en llibres de cada categoria d’instruments financers, 
d’acord amb el models que determina a l’efecte el Pla General de Comptabilitat. 

- Tant la terminologia utilitzada com l’estructura de la memòria s’han d’adaptar a 
allò que estableix el Pla General de Comptabilitat. 

- La nota 4.3, referent a la norma de valoració de les existències, indica que les 
existències dels catàlegs es valoren al preu de venda al públic una vegada 
deduïdes les despeses de comercialització, en compte de valorar-les pel preu 
d’adquisició, tal com estableix el Pla General de Comptabilitat 

- La nota 4.4, relativa a la norma de valoració dels deutes, no especifica quin és el 
criteri utilitzat per a valorar els deutes comercials. D’altra banda s’hi indica que 
els deutes no comercials es valoren pel seu valor de reemborsament, quan 
s’haurien de valorar pel seu cost amortitzat. 

- La nota 4.5, relativa a la norma de valoració de les diferències de canvi en 
moneda estrangera, assenyala que en el cas de ser positives i no estar realitzades 
al tancament de l’exercici, es recullen com a ingressos per distribuir en diversos 
exercicis, quan el Pla General de Comptabilitat determina que s’han d’imputar al 
compte de pèrdues i beneficis.  

L’efecte de no utilitzar adequadament els criteris de valoració comentats en els punts 
anteriors, no resulta significatiu sobre els comptes anuals de l’IVAM. No obstant això, 
haurien de ser tingut en compte per part de l’Institut a l’hora d’elaborar els comptes 
anuals d’exercicis posteriors.  

4.2 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008 són els primers que l’IVAM 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 consideren 
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. 
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L’Institut 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, 
segons els principis i normes vigents prèvies a l’entrada en vigor del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d’actius i passius recollides en els 
registres de transició són raonables conformement a les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007, amb les excepcions següents: 

- L’IVAM no ha comptabilitzat, per no estar formalitzat jurídicament, el dret d’ús 
derivat de la cessió de l’immoble on s’ubica el centre Julio González. Al 
tancament de l’exercici de 2008, no disposem de documentació justificativa que 
garantisca quin és el valor raonable d’aquest dret, per la qual cosa no podem 
determinar la incidència en els comptes anuals que origina no haver-lo 
comptabilitzat. 

 Al respecte, recomanem que es clarifiquen i formalitzen les condicions de la 
cessió d’ús de l’immoble que adés hem indicat. 

- Sobre el dit immoble, l’Institut ha realitzat inversions, el valor net comptable del 
qual a 31 de desembre de 2008 puja a 6.074.310 euros. Les dites inversions, que 
es troben comptabilitzades en el concepte “Drets d’ús sobre immobles” de 
l’epígraf “Immobilitzat intangible”, s’haurien de comptabilitzar en l’epígraf 
“Immobilitzat material”. 

- Atesa l’antiguitat del projecte d’ampliació de l’IVAM, cal aclarir si les despeses 
incorregudes en el dit projecte i recollides en l’immobilitzat intangible per un 
import de 4.331.568 euros, acompleixen amb la definició d’actiu continguda en 
el Pla General de Comptabilitat. Si les dites despeses no han de tenir una 
aplicació futura al projecte final, caldria donar-les de baixa del balanç. En el cas 
contrari, s’haurien de reclassificar com a immobilitzat material. 

Hem comprovat que en la nota de la memòria 2 c) “Bases de presentació dels comptes 
anuals. Comparació de la informació”, es recull el balanç i el compte de pèrdues i 
beneficis inclosos en els comptes anuals de l’exercici de 2007, formulats segons 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 2007 i 2008, 
així com la quantificació de l’impacte que produeix aquesta variació de criteris 
comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de la transició comptable. 
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4.3 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de l’IVAM a 31 de desembre de 2008, en euros és el següent: 

 
ACTIU 31-12-2008 

ACTIU NO CORRENT 115.815.680 

Immobilitzat intangible 10.365.102 

Immobilitzat material 105.450.578 

ACTIU CORRENT 4.044.928 

Existències 351.707 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 2.236.289 

Perioditzacions a curt termini 6.000 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 1.450.932 

Total actiu 119.860.608 

 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 

PATRIMONI NET 114.482.810 

Fons propis (134.463) 

Subvencions, donacions i legats 114.617.273 

PASSIU NO CORRENT 240 

Deutes a llarg termini 240 

PASSIU CORRENT 5.377.558 

Deutes a curt termini 2.716.457 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 2.661.101 

Total patrimoni net i passiu 119.860.608 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis de l’IVAM de 2008 és mostra tot seguit en euros: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  2.096.590 

Aprovisionaments (2.365.780) 

D’altres ingressos d’explotació 161.714 

Despeses de personal (3.497.523) 

D’altres despeses d’explotació (5.609.060) 

Amortització de l’immobilitzat (913.880) 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 914.020 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (141) 

Resultat d’explotació (9.214.060) 

Ingressos financers 79.966 

Despeses financeres (1.977) 

Diferències de canvi 1.608 

Resultat financer 79.597 

Resultat abans d’imposts (9.134.463) 

Resultat exercici operacions continuades (9.134.463) 

Resultat de l’exercici (9.134.463) 

Quadre 2 
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5. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe hem indicat les incidències més significatives resultat 
del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de l’IVAM han 
d’adoptar les mesures correctores per a evitar que passen en exercicis futurs. 

A més a més, cal fer la recomanació que indiquem tot seguit: 

a) Caldrà esmenar aquells aspectes posats de manifest en l’apartat 4.1 en relació 
amb el contingut de la memòria. 


