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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 2009, 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 
2008 de l'Institut Valencià de Finances (IVF), es presenten 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. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern de l'IVF relacionats amb 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'Institut. 

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 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 finalitzat en la data citada, i els 
adjuntem íntegres –juntament amb l'informe d'auditoria– en l'annex del present Informe. 
Els dits comptes foren formulats pel Consell General el 30 de març de 2009, 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, i aprovats pel Consell General el 30 de juny de 2009. 

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 Púbica de la Generalitat Valenciana, 
realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma 
d'auditoria contractada per aquesta. En l'informe citat s'emet una opinió amb dos 
advertiments (un de relatiu a la recuperació de les dotacions acumulades i al revers dels 
saldos comptables d'una operació realitzada a l'empara d'un acord del qual no hi ha 
evidència que haja sigut aprovat, i un altre advertiment referit a la comptabilitat, com a 
ingressos de l'exercici, d'una transferència de la Generalitat per a finançar despeses de 
l'Entitat), i una incertesa (relacionada amb l'assumpció d'uns compromisos de compra de 
participacions a tercers). 

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 
relacionada amb les inversions financeres i l'endeutament i amb els ingressos i despeses 
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relacionats amb aqueixes inversions i registrats per l'IVF en l'exercici de 2008, i a 
comprovar si la formalització i presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

En la fiscalització també s'ha comprovat si l'aplicació de les disposicions transitòries 
relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat ha sigut 
adequada. 

A més a més, s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2007. 

D'acord amb tot això, hem realitzat 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 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 els objectius perseguits i l'abast anteriorment 
assenyalat. 

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'IVF, de 
la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees 
fiscalitzades durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008; 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 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. 

- Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovada 
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. 

- Decret 82/1994, de 26 d'abril, per mitjà del qual s'atribueixen determinades 
competències a l'IVF. 
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- Decret 83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, per mitjà del qual s'aprova 
el Reglament de l'IVF; modificat pels decrets 206/1995, de 24 de juliol, 29/1997, 
de 26 de febrer, i 78/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià. 

- 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. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'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, que 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. 
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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 que podrien afectar de 
forma significativa l'adequació dels epígrafs del balanç i del compte de pèrdues i 
beneficis relacionats amb les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són 
d'aplicació, així com l'adequació de la presentació dels comptes anuals: 

a) Tal com es comenta en l'apartat 4.4 d'aquest Informe, l'Institut no ha 
comptabilitzat una correcció de valor per deterioració de les inversions 
financeres a curt i llarg termini per import de 655.318 euros. En conseqüència, 
s'ha d'ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre de 2008 en l'import citat, amb 
el corresponent increment de la correcció de valor per deterioració. 

b) L'IVF ha recuperat, en virtut d'una proposta d'acord amb la Generalitat, les 
dotacions acumulades que mantenia amb la Societat de Garantia Recíproca de la 
Comunitat (SGR), més un deute que tenia pendent amb aquesta Societat, per un 
total de 19.377.578 euros. Tal com es comenta en l'apartat 4.6, com que no hi ha 
evidència de l'aprovació de la citada proposta d'acord, no escau comptabilitzar 
l'operació. En conseqüència, cal ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre de 
2008 en l'import citat, amb abonament als epígrafs corresponents del passiu 
(corrent i no corrent). 

c) Tal com es comenta en l'apartat 4.1, l'IVF ha comptabilitzat com a ingrés de 
l'exercici una transferència de la Generalitat per a finançar dèficits d'explotació o 
despeses generals de funcionament de l'Institut no associades a cap activitat o 
àrea d'activitat en concret, per import de 3.495.280 euros. D'acord amb la 
normativa comptable que hi és d'aplicació, la citada transferència no s'ha de 
tractar com un ingrés, sinó com a aportacions del soci. En conseqüència, cal 
ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre de 2008 en l'import citat, amb 
abonament a l'epígraf "Aportacions de socis" del patrimoni net. 

d) L'IVF té comptabilitzada a 31 de desembre de 2008 una correcció de valor per 
deterioració per import de 291.513 euros, per la seua participació en l'empresa 
associada "Tirant Inversió", fons de capital risc de règim simplificat. Tal com es 
comenta en l'apartat 4.3 del present Informe, aquesta correcció de valor s'ha 
d'augmentar en 791.398 euros. En conseqüència, cal ajustar el resultat de l'IVF a 
31 de desembre de 2008 en l'import citat, amb el corresponent increment de la 
correcció de valor per deterioració. 

e) A la data d'aquest Informe, no hem disposat dels comptes anuals de l'empresa 
associada COMVAL Emprende, fons de capital risc de règim simplificat; raó 
per la qual no podem opinar sobre la racionalitat de la valoració d'aquesta 
participació de l'Institut a 31 de desembre de 2008 (vegeu apartat 4.3). 
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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 l'exercici de 2008 incompliments significatius de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades, ni a l'adequació de la 
formalització i presentació dels comptes anuals. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'Institut Valencià de Finances fou creat mitjançant la Llei 7/1990, de 28 de desembre, 
de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1991, en la disposició addicional 
vuitena, com una entitat de dret públic subjecta a la Generalitat i adscrita a la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 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 actualment vigent de l'Institut va ser aprovat pel 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 en les lleis 14/1997 i 10/1998, citades anteriorment. 

L'Institut té com a finalitat actuar com a principal instrument de la política de crèdit de 
la Generalitat, i contribuir a l'exercici de les competències d'aquesta sobre el sistema 
financer. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

A continuació es presenta un resum de l'activitat de l'Institut durant l'exercici, segons la 
informació continguda en la memòria d'activitats de 2008. 

El Consell General de l'IVF aprovà en el mes de juliol de 2008 el pla estratègic 2008-
2011, en el qual es van definir les següents metes estratègiques: 

- Augmentar l'impacte econòmic i social de les seues actuacions; 

- Augmentar l'eficiència; 

- Augmentar el grau de coneixement i de reconeixement de l'Institut. 

El volum d'operacions de finançament gestionades per l'IVF per al sector públic 
valencià durant l'any 2008 ha ascendit a 2.003,3 milions d'euros. En aquest import 
s'inclouen tant les operacions gestionades per a les empreses públiques, fundacions i 
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entitats autònomes dependents, com per a les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana i d'altres operacions de finançament tramitades per l'IVF per mitjà de 
convenis o comandes de gestió. 

Durant l'exercici de 2008, l'IVF ha tramitat avals de la Generalitat per import de 500,9 
milions d'euros, destinats a garantir operacions de finançament concertades per 
empreses i entitats públiques de la Generalitat. A 31 de desembre de 2008 el risc viu per 
avals de l'IVF destinats a garantir operacions financeres subscrites per entitats públiques 
s'eleva a 28,8 milions d'euros. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat i d'altres aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que l'IVF ha formulat 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; raó per la qual no inclouen 
xifres comparatives. 

En la fiscalització s'ha comprovat si l'aplicació de les disposicions transitòries 
relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 

L'Institut ha valorat els elements patrimonials per l'opció d'equivalència, la qual 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s'han d'incloure en el balanç 
d'obertura conformement als principis i normes vigents abans de l'entrada en vigor del 
nou Pla General de Comptabilitat. 

S'ha verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius registrades en els 
assentaments de transició són raonables, segons les regles descrites en les disposicions 
transitòries del Reial Decret 1.514/2007. 

S'ha comprovat que en la nota 2.4 de la memòria dels comptes anuals, "Comparació de 
la informació", es recullen el balanç i el compte de pèrdues i beneficis inclosos en els 
comptes anuals de l'exercici de 2007, els quals foren formulats aplicant el Pla General 
de Comptabilitat vigent en el dit exercici, juntament amb l'ajust en el patrimoni del 
balanç d'obertura. No obstant això, l'Institut no ha inclòs en la nota citada -a pesar de ser 
preceptiu- cap explicació de les principals diferencies entre els criteris comptables 
aplicats en l'exercici de 2007 i en el de 2008. 

Uns altres aspectes significatius que s'han posat de manifest al revisar la presentació i 
formalització dels comptes anuals de l'Institut, són els següents: 

- L'Institut ha reclassificat correctament, a immobilitzat material, el dret d'ús de 
l'edifici propietat de la Generalitat que fou adscrit a la seua activitat mitjançant 
l'Ordre de 28 de gener de 1998, així com l'amortització acumulada corresponent. 
Aquesta reclassificació s'ha efectuat en virtut de la consulta número 5 de 
l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, publicada en el BOIAC 
número 77, per tractar-se de la cessió d'un bé amb una vida útil igual o menor a 
la duració de la cessió del dret d'ús. 

- L'IVF ha comptabilitzat com un ingrés de l'exercici una transferència de la 
Generalitat per a finançar dèficits d'explotació o despeses generals de 
funcionament no associades a cap activitat o àrea d'activitat en concret, per 
import de 3.495.280 euros. D'acord amb la normativa comptable aplicable, la 
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citada transferència no ha de ser tractada com un ingrés, sinó com una aportació 
del soci. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de l'Institut a 31 de desembre de 2008, es mostra a continuació en euros: 

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 318.114.506 

Immobilitzat intangible 119.338 

Immobilitzat material 2.073.752 

Terrenys i construccions 1.944.721 

Instal·lacions tècniques i d'altre immobilitzat 129.031 

Inversions empreses grup i associades a llarg termini 12.594.776 

Instruments de patrimoni 12.594.776 

Inversions financeres a llarg termini 303.151.839 

Instruments de patrimoni 155.967 

Crèdits a tercers 302.995.872 

Actius per impost diferit 174.800 

Actiu corrent 219.553.957 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 20.875.972 

Deutors diversos 13.123.275 

D'altres deutors (personal i AAPP) 7.752.697 

Inversions financeres a curt termini 190.355.455 

Crèdits a empreses 188.710.962 

D'altres 1.644.493 

Perioditzacions a curt termini 140.208 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 8.182.321 

Total actiu 537.668.463 
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PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net 41.738.197 

Fons propis 39.619.761 

Fons social 58.800.216 

Reserves 2.444.193 

Resultats d'exercicis anteriors (25.305.770) 

Resultat de l'exercici 3.681.123 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.118.436 

Passiu no corrent 283.764.923 

Provisions a llarg termini 5.484.529 

Deutes a llarg termini 278.205.944 

Deutes amb entitats de crèdit 269.444.444 

D'altres passius financers 8.761.500 

Passius per impost diferit 74.450 

Passiu corrent 212.165.343 

Deutes a curt termini 208.510.929 

Deutes amb entitats de crèdit 206.042.998 

Derivats 1.632.825 

D'altres passius financers 835.105 

Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 3.654.414 

D'altres deutes administracions públiques 696.044 

D'altres creditors 2.958.370 

Total patrimoni net i passiu 537.668.463 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis de 2008 de l'Institut es mostra tot seguit, en euros: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  23.254.489 

Aprovisionaments (17.791.215) 

D'altres ingressos d'explotació 5.848.252 

Despeses de personal (2.838.119) 

D'altres despeses d'explotació (3.529.300) 

Amortització de l'immobilitzat (152.267) 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d'altres 142.743 

Excessos de provisions 265.590 

D'altres resultats 10.495.125 

Resultat d'explotació 15.695.298 

Ingressos financers 520.659 

Variació del valor raonable en instruments financers 79.609 

Diferències de canvi 57.035 

Deterioració i resultat per alienacions per instruments financers (12.345.619) 

Resultat financer (11.688.316) 

Resultat abans d'imposts 4.006.982 

Impost sobre beneficis (325.859) 

Resultat exercici operacions continuades 3.681.123 

Resultat de l'exercici 3.681.123 

Quadre 2 
 

Tal com s'ha indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés les àrees 
d'inversions financeres i d'endeutament, així com els ingressos i les despeses relacionats 
amb les dites àrees. Com a resultat de la fiscalització efectuada, en els apartats següents 
es mostren els comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 

4.3 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2008 és la següent, en 
euros: 
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Concepte Import 

Participacions en empreses associades 25.958.581 

Desemborsaments pendents (11.592.000) 

Deterioració de valor (1.771.805) 

Total 12.594.776 

Quadre 3 
 

L'apartat 7, "Inversions en empreses del grup i associades", de la memòria dels comptes 
anuals de l'IVF –que adjuntem en l'annex d'aquest Informe–, mostra la informació 
pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre 3 anterior. 

A 31 de desembre de 2008, l'IVF tenia comptabilitzada una correcció de valor per 
deterioració per import de 291.513 euros, per la seua participació en "Tirant Inversió", 
fons de capital-risc de règim simplificat. Les dades utilitzades per l'Institut per a 
calcular aquesta correcció de valor no han sigut les adequades. En conseqüència, si es 
tenen en compte les dades correctes (percentatge de desemborsament efectuat per 
l'Institut sobre el total desemborsat per tots els partícips, aplicat sobre el patrimoni net 
del fons a 31 de desembre de 2008), la correcció de valor s'ha d'incrementar en 791.398 
euros, amb el corresponent efecte en el resultat de l'exercici. 

Quant a la inversió en "Comval Emprende", fons de capital-risc de règim simplificat, 
l'Institut no ha analitzat la valoració de la citada participació, ja que no disposa dels 
comptes d'aqueixa entitat. Aquesta Sindicatura tampoc no ha disposat dels dits comptes 
a la data d'elaboració del present Informe, raó per la qual no podem opinar sobre la 
racionalitat de la valoració de l'esmentada participació de l'Institut a 31 de desembre de 
2008. 

4.4 Inversions financeres a llarg termini 

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2008 és la següent, en 
euros: 

 
Concepte Import 

Instruments de patrimoni 155.967 
Préstecs a llarg termini sector privat 237.933.521 
Préstecs a llarg termini línies mediació 71.845.749 
Crèdits a llarg termini sector públic 12.500.000 
Crèdits a llarg termini al personal 487.655 
Deterioració de valor (19.771.059) 

Total 303.151.839 

Quadre 4 

- 518 - 



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2008 

L'apartat 8, "Actius financers", de la memòria dels comptes anuals de l'IVF, mostra la 
informació pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre 4 anterior. 

A l'objecte de revisar els procediments de concessió i gestió dels préstecs, d'analitzar-ne 
els deterioraments de valor i de determinar l'adequació del registre comptable de les 
dites operacions, aquesta Sindicatura ha seleccionat diverses operacions de préstec, amb 
venciments a curt i llarg termini, atenent al seu import i a les seus característiques. Així 
mateix, també s'ha fet un seguiment de quatre operacions analitzades en l'exercici 
anterior. 

El quadre següent detalla, en euros, els expedients revisats. 

 

Expedients 
Quantia del 

préstec 
Deute viu a 

31-12-08 
Termini de 
pagament 

884 7.000.000 3.880.000 2013

890 375.000 300.000 2023

902 1.300.000 1.050.000 2023

909 492.000 292.000 2023

912 8.000.000 - 12 anys

917 4.000.000 4.000.000 2023

926 8.000.000 8.000.000 2023

969 3.858.589 - 7 anys

Operacions a llarg termini 33.025.589 17.522.000 

800007 30.000.000 30.000.000 2009

800005 14.600.000 14.600.000 2009

800010 13.700.000 13.700.000 2009

800009 11.000.000 11.000.000 2020

Operacions a empreses del sector públic 69.300.000 69.300.000 

Total mostra d'operacions 102.325.589 86.822.000 

842 1.500.000 1.500.000 2015

846 3.000.000 2.100.000 2017

820 1.400.000 - 15 anys

818 1.285.000 - 15 anys

Seguiment exercici anterior 7.185.000 3.600.000 

Quadre 5 
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Observacions sorgides de la revisió 

a) Quant al compliment de les condicions del reglament d'operacions de risc 

- En l'expedient 926, l'informe tècnic d'avaluació de riscs recomana no 
concedir el préstec, atesa la situació financera de l'empresa beneficiària. 

 A més a més, el préstec concedit constitueix el 97% del projecte 
d’inversió, superior al que estableix el Reglament en el seu article 7.1. 
En al·legacions, l’IVF ens indica que el préstec sols es va desemborsar 
quan l’empresa va justificar inversions per 10,675 milions d’euros. 

- L'expedient 912 es refereix a la concessió d'un préstec sindicat. A causa 
d'aquesta circumstància –condicions pactades amb la resta d’entitats 
financeres–, el diferencial sobre el tipus d'interés aplicat al conjunt de 
l'operació és superior a l’establit en el Reglament de l'Institut (article 10). 

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

· L'expedient 969 es refereix a la cancel·lació de dos préstecs amb 
l'IVF pel saldo pendent, més 670.000 euros que hi havia pendents 
de desemborsament, mitjançant una novació d'un altre préstec pel 
mateix import i distintes condicions. Com que es tracta d'una 
novació, en l'expedient no consta que l'IVF haja realitzat 
l'informe de viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte, 
ni l'estudi de la situació de l'empresa, obligatoris segons l'article 
14 del Reglament. 

b) Seguiment específic de les operacions realitzades amb dos acreditats 

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. 
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Provisions s/IVF 

Núm. operació Import 
Saldo a      

31-12-08 
Cartes de 
patrocini Avals Total risc 

Cobertura 
provisió 

Deterioració 
de valor 

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

Subtotal - 6.310.769 0 0 6.310.769   5.560.769  5.560.769

Acreditat núm. 2 - - - - - -  

04/08-1  Aval 166.257    166.257 166.257 0%  0

04/08-2 Aval 190.332    190.332 190.332 0%  0

04/08-3 Aval 180.572    180.572 180.572 0%  0

04/08-4 Aval 172.694    172.694 172.694 0%  0

04/08-5 Aval 188.993    188.993 188.993 0%  0

04/08-6 Aval 187.734    187.734 187.734 0%  0

04/08-7 Aval 98.186    98.186 98.186 0%  0

04/08-8 Aval 193.717    193.717 193.717 0%  0

04/08-9 Aval 195.528    195.528 195.528 0%  0

04/08-10 Aval 111.584    111.584 111.584 0%  0

Subtotal  1.685.598 1.685.598  

Total 6.310.769 0 1.685.598 7.996.367 5.560.769 - 5.560.769

Quadre 6 
 

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, així com la dissolució de la mercantil. 

El 28 de maig de 2008 s'executa l'aval que mantenia l'IVF amb aquest acreditat, 
per 2.498.054 euros, 265.590 euros menys dels que tenia proveïts, i se'n va 
comptabilitzar la diferència com un ingrés per excés de provisions. 

El risc total assumit per l'Institut s'eleva a 31 de desembre de 2008 a 6.310.769 
euros, amb un deteriorament de valor de 5.560.769 euros (vegeu el quadre 6). 

Quant a l'acreditat número 2, i tal com vam posar de manifest en l'informe de la 
Sindicatura de Comptes de l'exercici anterior, 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. Quant a això, 
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 
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tres anys. A la data de recompra de la participació d'aquests dos socis, l'IVF 
valora la participació d'aquests en 28.159.719 euros. 

A conseqüència de l'acord ressenyat, l'IVF ha donat de baixa la correcció de 
valor per riscs i despeses per import de 6.545.663 euros i ha constituït una nova 
provisió per import de 5.484.529 euros (vegeu l'apartat 4.6), que té en compte la 
situació descrita en el paràgraf anterior. 

En 2008 l'IVF no ha dotat provisions pels nous avals, perquè no ha considerat 
necessari. 

c) Correccions de valor per deterioració 

L'import total de les correccions de valor per deterioració del valor de les 
inversions financeres a curt i llarg termini de l'Institut, pugen a 42.267.484 
euros, amb el detall següent, en euros: 

 
Provisions Llarg termini Curt termini Total 

Provisió específica 19.771.053 22.496.431(*) 42.267.484 

(*) Vegeu quadre 8. 

Quadre 7 
 

En l'exercici de 2008 l'IVF no ha efectuat la dotació genèrica per deterioració de 
l'1% de les inversions creditícies, perquè no ho ha considerat necessari. L'Institut 
havia d'haver fet menció d'aquesta circumstància en la memòria dels comptes 
anuals. 

La revisió realitzada per aquest Sindicatura de les correccions de valor per 
deterioració dels inversions financeres a curt i llarg termini, ha posat de manifest 
un error en el seu càlcul. Aquesta circumstància fa que no s'hagen comptabilitzat 
despeses per deterioració per import de 655.318 euros. En conseqüència, s'ha 
d'ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre de 2008 en el citat import, amb el 
consegüent increment de les correccions de valor per deterioració en la mateixa 
quantia. 

Cal assenyalar també que l'IVF no ha comptabilitzat la correcció de valor per 
deterioració en comptes individuals, sinó que ho ha fet de forma conjunta per a 
totes les inversions financeres. En aquest sentit, recomanem que, a fi de realitzar 
millor el seguiment de les citades correccions de valor, se n'utilitzen comptes 
específics per a cada una. 

4.5 Inversions financeres a curt termini 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2008 és la següent, en euros: 
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Concepte Import 

Crèdits a curt termini 54.357.328 

Crèdits a curt termini sector públic 150.471.750 

Interessos a curt termini de crèdits 5.518.035 

Crèdits a curt termini per alienació d'immobilitzat 860.280 

D'altres inversions (derivats de cobertura) 1.644.493 

Deterioració de valor (*) (22.496.431) 

Total 190.355.455 

(*) Vegeu quadre 7. 

Quadre 8 
 

L'apartat 8, "Actius financers", de la memòria dels comptes anuals de l'IVF, mostra la 
informació pertinent dels conceptes indicats en el quadre 8 anterior. 

Els saldos dels comptes "Crèdits a curt termini", "Crèdits a curt termini sector públic" i 
"Deterioració de valor", els hem analitzats en l'apartat 4.4 de l'Informe. 

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

4.6 Provisions a llarg termini 

El saldo d'aquest epígraf del passiu no corrent, que és de 5.484.529 euros, registra la 
provisió per l'opció de recompra (comentada en l'apartat 4.4), per import de 5.484.529 
euros. 

D'altra banda, cal assenyalar que l'Institut, d'acord amb el que es descriu en la nota 15.1 
de la memòria dels comptes anuals de l'exercici de 2008, ha assumit en els seus comptes 
anuals de l'exercici, com un fet posterior (vegeu l'apartat 5 de l'Informe), la 
materialització de la proposta d'acord de canvi de titularitat del contracte de 
refinançament de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) 
a favor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat. 

En virtut d'aquest fet, l'IVF ha donat de baixa el saldo de la provisió amb la SGR, més 
un deute que tenia pendent amb la dita Societat, per un import de 19.377.578 euros. 
Tanmateix, a la data d'aquest Informe no consta ni hi ha evidència que la Generalitat 
haja aprovat l'esmentada proposta d'acord, raó per la qual no escau comptabilitzar 
l'operació. En conseqüència, s'ha d'ajustar el resultat de l'IVF a 31 de desembre de 2008 
en el citat import, amb abonament als epígrafs corresponents del passiu (corrent i no 
corrent). 
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4.7 Deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini 

En l'epígraf de "Deutes amb entitats de crèdit" classificat en "Passiu no corrent", es 
registren els préstecs concedits a l'IVF per diferents entitats financeres amb venciment 
superior a un any. L'import a 31 de desembre de 2008 n'és de 269.444.444 euros. 

En l'epígraf de "Deutes amb entitats de crèdit" classificat en "Passiu corrent", 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 2008 n'és de 206.042.998 euros. 

L'apartat 9, "Passius financers" de la memòria dels comptes anuals de l'IVF, mostra el 
detall i la composició i informació rellevant dels deutes citats. 

La Sindicatura ha obtingut la confirmació de saldos al tancament de l'exercici de 2008 
tant dels préstecs a llarg i curt termini, com de les pòlisses de crèdit que l'IVF mantenia 
amb distintes entitats de crèdit a 31 de desembre de 2008; amb l'única excepció del 
préstec amb el Deutsche Bank Aktiengesellschaft, que figura comptabilitzat entre els 
préstecs a llarg termini amb entitats de crèdit. 

La Sindicatura ha verificat l'existència d'aquest contracte de préstec i l'abonament dels 
interessos del préstec en la data indicada i en el compte corresponent. 

A 31 de desembre de 2008, el volum viu d'endeutament a llarg i curt termini ha ascendit 
a 475.487.442 euros. Aquest import denota un increment del 57,3%, respecte a l'exercici 
de 2007; però no supera el límit de 650.000.000 d'euros acordat pel Consell en la seua 
reunió del dia 5 de setembre de 2008, d'acord amb la facultat que li atribueix l'article 
40.1 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2008. 

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 la 
suma de cinc vegades 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 al nostre 
informe de 2007, l'Institut ens comunicà que anava a proposar la tramitació d'un decret 
que derogués el dit límit del seu Reglament; però a la data del present Informe no s'ha 
produït aqueixa circumstància. 

4.8 Variació del valor raonable en instruments financers 

Els ingressos financers per les operacions de "swap" han ascendit a 15.067.217 euros; 
mentre que les despeses pel mateix concepte han sigut de 14.987.608 euros. La 
diferència de 79.609 euros es registra amb signe positiu (ingrés) en l'epígraf "Variació 
del valor raonable en instruments financers" del compte de pèrdues i beneficis de l'IVF 
(vegeu el quadre 2). L'apartat 10, "Comptabilitat de cobertures", de la memòria dels 
comptes anuals de l'IVF, mostra el detall i la composició i informació rellevant sobre els 
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conceptes citats. De tota manera, cal assenyalar que el citat apartat conté alguns errors 
menors referits a l'import de determinats conceptes. 

4.9 Import net de la xifra de negocis 

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

 
Concepte Import 

Interessos per préstecs concedits 14.699.258 

Comissions per préstecs concedits 95.905 

Interessos de demora 114.409 

Comissions per préstecs línies mediació 71.846 

Interessos per préstecs línies mediació 272.682 

Interessos per préstecs al sector públic 7.285.497 

Prestacions de serveis 714.892 

Total 23.254.489 

Quadre 9 
 

Els comptes "Interessos per préstecs concedits" i "Interessos per préstecs al sector 
públic" registren els interessos meritats pels préstecs concedits per l'IVF analitzats en 
l'apartat 4.4 d'aquest Informe. Els tipus d'interés general que hi són d'apliació giren al 
voltant de l'EURIBOR més un marge addicional comprés entre el 0,5% i el 2,2%; cosa 
que ha donat un tipus d'interés mitja del 5,836%. Es pot indicar que –segons el conveni 
de creditors– els préstecs concedits a l'acreditat número 1 del quadre 6 no meriten 
interessos. 

En "Comissions per préstecs concedits" es registra la comissió d'obertura dels préstecs 
desemborsats, que generalment és un 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", 714.892 euros en concepte 
d'ingressos per les comissions meritades durant l'exercici per una sèrie d'avals prestats 
per l'Institut mateix. 

L'apartat 19, "Compromisos amb tercers", de la memòria dels comptes anuals de l'IVF, 
mostra el detall i la composició i informació rellevant sobre el concepte citat. 

Durant l'exercici de 2008, l'IVF ha tramitat avals de la Generalitat per import de 
391.496.485 euros, destinats a garantir operacions de finançament concertades per 
empreses i entitats públiques de la Generalitat. En aquest sentit, destaquen els avals 
tramitats a favor de l'ens públic Radiotelevisió Valenciana per import de 191.496.485 
euros. 
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L'article 37 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2008 limita els avals de la 
Generalitat tramitats o prestats per l'IVF a un import de 885.000.000 d'euros, el qual no 
ha sigut ultrapassat. 

Hem revisat una mostra d'expedients de concessió d'avals, que no ha posat de manifest 
incidències significatives. 

4.10 Aprovisionaments 

Els interessos meritats l'any 2008 pels préstecs rebuts per l'Institut (apartat 4.7) han 
ascendit a 17.791.215 euros, que apareixen registrats en l'epígraf "Aprovisionament" 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 endeutament per: Import 

Préstecs a llarg termini 15.259.850 

Préstecs a curt termini 1.525.450 

Pòlisses de crèdit 1.005.915 

Totals 17.791.215 

Quadre 10 
 

Les proves realitzades per aquesta institució no han posat de manifest incidències 
significatives. 
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5. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

L'apartat 20, "Fets posteriors al tancament", de la memòria dels comptes anuals de 
l'IVF, assenyala dos fets sobre els quals aquesta institució efectua les observacions 
següents: 

a) Durant els mesos de gener i febrer de 2009 han declarat concurs tres acreditats. 
L'IVF n'ha efectuat la corresponent dotació per deterioració en l'exercici de 
2008, i estima que el risc que s'hi ha de cobrir s'eleva a 3.600.000 euros. 

b) Així mateix, l'IVF ha recuperat les dotacions acumulades i ha cancel·lat el saldo 
creditor amb la SGR, en virtut del futur canvi de titularitat del refiançament amb 
la SGR. Aquesta operació ha sigut analitzada en l'apartat 4.6 del present 
Informe. 
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6. RECOMANACIONS 

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

A més a més, escau efectuar les recomanacions següents; prèviament destacarem les 
recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per l'Institut. 

Es pot destacar que l'IVF, mitjançant un escrit enviat a aquesta Sindicatura de Comptes 
amb data 18 de maig de 2009, ens ha comunicat les mesures adoptades per a atendre les 
incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior, mesures que han sigut 
objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l'exercici s'han atés les següents recomanacions realitzades en informes 
anteriors: 

a.1) En 2008 l'IVF ha dotat una operació que ascendia a 1.252.058 euros i 
que la Sindicatura de Comptes estimava que no s'havia d'haver donat de 
baixa. 

a.2) En l'exercici de 2008 l'IVF ha reclassificat a llarg termini un préstec de 
15.000.000 d'euros que havia comptabilitzat a curt termini, però que 
tenia el venciment a llarg termini, tal i com es va proposar en l'informe 
de la Sindicatura de Comptes. 

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

b.1) És necessari aclarir quin règim econòmic i comptable és aplicable a 
l'activitat creditícia de l'Institut, tenint en compte que l'actuació de 
l'Institut s'ha de portar a efecte conformement a l'ordenació del crèdit i la 
banca. 

 Es recomana d'establir unes normes específiques relatives a l'enviament 
d'informació que s'ha de fer 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 per ajustar-lo 
a la Llei 14/1997, de 26 de desembre, la qual –segons que manifesta el 
mateix IVF– ja ve aplicant-se. 

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 
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diferència entre el tipus d'interés legal dels diners i el tipus aplicat en els 
préstecs concedits al personal. 

b.4) 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, Hisenda i Ocupació, entre persones 
de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia 
i les finances. Atés que encara existeixen vacants per cobrir, es recomana 
que es complisca l'article citat o que es modifique el Reglament. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici. 

c.1) L'IVF fa un ús excessiu dels comptes comptables genèrics, la qual cosa 
en dificulta a vegades el seguiment i el control. Un cas concret que avala 
aquesta circumstància és que l'IVF no ha registrat en comptes individuals 
la deterioració de cada una de les inversions financeres, sinó que n'ha 
comptabilitzat de forma conjunta el deteriorament de totes. 

 Per tant, recomanem, per a aquest cas concret i d’altres posats de 
manifest, la utilització de comptes específics que permeten un millor 
control i seguiment de les transaccions i eviten incórrer en errors. 

c.2) L'Institut ha comptabilitzat directament, com a major correcció de valor 
per deterioració, la subvenció de 961.000 euros que rep de la Generalitat 
per a cobrir falències derivades de determinades actuacions creditícies. 
D'acord amb el Pla General de Comptabilitat, aquestes subvencions s'han 
de registrar com a ingressos de l'exercici en què s'haja meritat la despesa 
que financen. No obstant això, l'efecte en el compte de pèrdues i 
beneficis de l'exercici de 2008 és nul, ja que l'IVF, a l'hora de calcular el 
deteriorament necessari al final de l'exercici, ha tingut en compte 
l'esmentada subvenció rebuda. 

 D'acord amb això, es recomana d'adequar la comptabilitat d'aquest tipus 
d'operacions a les normes comptables que hi són d'aplicació. 

c.3) L'IVF comptabilitza les comissions per préstecs concedits com un ingrés 
anticipat, per tal d'aplicar-lo posteriorment a cada un dels exercicis en 
què estiga vigent el préstec; tal com assenyala el Pla General de 
Comptabilitat. No obstant això, l'Institut efectua aquesta comptabilització 
pel valor nominal de la comissió, quan –segons la normativa comptable 
que hi és d'aplicació– l'ha de fer pel valor actualitzat al tipus d'interés 
efectiu. 

 


