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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 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte de determinar 
si les inversions financeres i l’endeutament, i també els ingressos i les despeses 
relacionats amb aquestes àrees, registrats en els comptes anuals de l’exercici 2011 de 
l’Institut Valencià de Finances (en avant, l’Institut o l’IVF) es presenten adequadament, 
d’acord amb els principis comptables aplicables, i també verificar si s’ha complit la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici amb relació a les 
àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’IVF relacionats amb les àrees mencionades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions a les quals els òrgans 
responsables de l’Institut hauran de prestar atenció i millorar. 



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2011 

- 583 - 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’IVF els componen el balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, i s’adjunten 
íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. El 
director general va formular aquests comptes el 29 de març de 2012; el Consell General 
els aprovà el 26 juliol de 2012, i la Intervenció General de la Generalitat els presentà a 
aquesta Sindicatura de Comptes, conformement a la normativa aplicable, el 29 de juny 
de 2012, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atès el 
que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la 
Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria 
contractada per l’IGG. En aquest informe s’emet una opinió amb una reserva pel fet que 
l’Institut no ha aplicat els criteris comptables establits per a reflectir l’execució de dos 
avals concedits per l’IVF a entitats sense fins lucratius. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar si ha estat aplicada adequadament la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les inversions financeres i l’endeutament, i també dels ingressos i les 
despeses relacionats amb aquestes àrees, registrades per l’IVF en els seus comptes 
anuals de l’exercici de 2011, i a comprovar que aquests s’han formalitzat i presentat 
adequadament. 

Així mateix, hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 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 normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes, incloses en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests procediments han consistit a realitzar proves selectives i revisar el 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els 
objectius perseguits i l’abast assenyalat més amunt. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat si l’IVF havia complit la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades 
durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 
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Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants que, fonamentalment, estableix la normativa següent: 

Normes generals 

– Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
2011. 

– Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

– Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel Decret 
Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

– Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Societats de Capital. 

– Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

Normes específiques de l’entitat 

– Llei 7/1990, de 28 de desembre, de la Generalitat Valenciana, disposició addicional 
vuitena de creació de l’Institut Valencià de Finances, i modificacions successives. 

– Decret 82/1994, de 26 d’abril, pel qual s’atribueixen determinades competències a 
l’IVF. 

– Decret 83/1994, de 26 d’abril, del Govern Valencià, pel 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. 

– Decret 132/1992, de 20 de juliol, pel qual s’atribueixen competències a l’IVF i li 
són adscrits mitjans personals. 

Normes comptables 

– Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

– Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 

– Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són subjectes les 
entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
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– Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s’aprova la informació que les empreses públiques han de 
retre. 

– Circular 4/2004, de 22 de desembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit sobre 
normes d’informació financera pública i reservada i models d’estats financers. 

D’altres 

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

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els fets o circumstàncies enumerades en els paràgrafs a, b, c i d següents, 
que afecten de manera significativa l’adequació dels epígrafs del balanç i de pèrdues i 
guanys relacionats amb les àrees fiscalitzades, els principis comptables aplicables i 
l’adequada presentació dels comptes anuals. Addicionalment, la incertesa assenyalada 
en el paràgraf e podria afectar l’adequada presentació dels comptes anuals, si es 
materialitzava de manera desfavorable per a l’Institut: 

a) A la darreria de l’exercici de 2011 i durant l’exercici de 2012 s’han produït una 
sèrie d’esdeveniments que tenen una importància molt rellevant, bé en relació 
amb els comptes anuals de l’exercici fiscalitzat, bé en relació amb la continuïtat 
futura de l’Institut, que, atesa la transcendència que tenen, s’haurien d’haver 
comentat en la memòria dels comptes anuals, però tanmateix no se n’hi fa pas 
esment. Aquestes qüestions fan referència a la inclusió de l’IVF en el Pla 
Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Comunitat Valenciana. L’impacte d’això en la situació i 
evolució futura de l’Institut pot afectar l’aplicació del principi d’entitat en 
funcionament (vegeu els comentaris en l’apartat 6.1 de l’Informe). 

b) Tal com comentem en l’apartat 5.2 de l’Informe, l’Institut no disposa de taxacions 
actualitzades que permeten de conèixer l’import recuperable de les inversions 
immobiliàries, i per tant no pot determinar la possible existència de pèrdues per 
deterioració del valor. 

c) Com assenyalem en els apartats 5.4.c i 5.5 de l’Informe, les correccions 
valoratives per deterioració de les inversions financeres a curt i llarg termini 
caldria augmentar-les en 2.185.563 euros. En conseqüència, caldria ajustar el 
resultat de l’exercici per aquest import, amb les consegüent increment de la 
correcció valorativa per deterioració. 

d) En l’apartat 5.6 de l’Informe s’indica que l’IVF ha informat en l’apartat 21 de la 
memòria dels seus comptes anuals, “Fets posteriors”, sobre l’execució de dos 
avals concedits per l’Institut a sengles fundacions esportives com a garantia de 
dos préstecs atorgats per una entitat financera. 

La normativa comptable estableix criteris per a comptabilitzar-los que no han 
estat aplicats. Si s’hagués comptabilitzat la provisió per a d’altres responsabilitats, 
d’acord amb els criteris continguts en el marc normatiu d’informació financera 
aplicable, s’incrementaria el passiu corrent i les despeses per deterioració que cal 
incloure en el compte de pèrdues i guanys per import de 28.337.354 euros, amb el 
consegüent efecte en el patrimoni net de l’Institut. 
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En al·legacions, l’Institut assenyala que s’han registrat comptablement en 
l’exercici de 2012 totes les correccions valoratives i regularitzacions mencionades 
en aquest Informe. 

e) L’Institut també ha concedit un aval per import de 5.000.000 d’euros a una de les 
fundacions esportives indicades en el paràgraf d, i un aval de 81.000.000 d’euros, 
a una tercera fundació esportiva, tots dos com a garantia de préstecs concedits per 
entitats financeres. 

Amb relació a aquestes operacions, hi ha circumstàncies el desenllaç de les quals 
depèn de fet futurs aliens al control directe de l’Institut i que en podrien afectar el 
patrimoni net en cas que les fundacions esportives no fessen front a les seues 
obligacions amb les entitats financeres (apartat 5.6 de l’Informe). 

Addicionalment, indiquem tot seguit altres aspectes d’interès posats de manifest en el 
curs de la fiscalització efectuada: 

- Com assenyala l’Institut en la nota 23.2 de la memòria dels comptes anuals, 
“D’altres compromisos”, i com comentem en l’apartat 5.6 de l’Informe, l’IVF va 
acceptar compromisos de recompra de participacions de dos socis a conseqüència 
de la compensació de crèdits a un acreditat. Durant l’exercici de 2011 els dos 
socis han comunicat a l’IVF l’exercici de la seua opció de venda, per la qual cosa 
l’Institut ha de formalitzar l’operació de compravenda de les participacions de 
capital, per un import conjunt 26.457.111 euros més interessos. 

Aquesta operació encara no s’ha fet efectiva, ja que requereix l’autorització prèvia 
del Consell, puix que es tracta d’una participació majoritària en una societat 
mercantil. Aquesta autorització no s’ha realitzat en el moment de redactar aquest 
Informe. 

Atès que la valoració d’aquesta inversió està condicionada a incerteses de caràcter 
urbanístic, no és possible estimar una valoració fiable de les dites participacions al 
tancament de l’exercici econòmic de 2011. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, no s’han posat de 
manifest durant l’exercici de 2011 incompliments significatius de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’IVF fou 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 actualment adscrita a la Conselleria d’Economia, 
Indústria i Comerç. Aquesta llei fou modificada en alguns aspectes puntuals per les 
disposicions legals següents: 

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

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

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

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

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

El Reglament de l’Institut actualment vigent, el Govern Valencià el va aprovar pel 
Decret 83/1994, de 26 de abril, i el modificà successivament pels decrets 206/1995, de 
24 de juliol, 29/1997, de 26 de febrer i 78/2000, de 30 de maig. Aquest darrer conté les 
modificacions introduïdes en les lleis 14/1997 i 10/1998 esmentades més amunt. 

L’Institut té com a finalitat 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. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Seguidament detallem un resum de l’activitat de l’Institut durant l’exercici, d’acord amb 
la informació que conté la memòria d’activitats de 2011. 

Finançament del sector privat 

Durant l’exercici 2011, l’IVF ha concedit dinou préstecs a empreses privades. 

La Comissió d’Inversions de l’Institut Valencià de Finances va aprovar el desembre de 
2010 un conveni de col·laboració amb Comunitat Valenciana de Business Angels 
Network (CVBAN) a fi de cofinançar projectes emprenedors mitjançant la Línia IVF 
Business Angels. 
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La inclusió d’aquesta nova línia de préstecs participatius —de la qual s’han formalitzat 
onze operacions—, juntament amb la de préstecs tradicionals de l’IVF, ha implicat un 
import total en les operacions de 25.6 milions d’euros. 

El novembre de 2011, amb vista a reforçar la Línia IVF Business Angels, es va signar 
un acord de col·laboració amb l’IMPIVA i els centres europeus d’empreses i innovació 
(CEEI) de la Comunitat Valenciana per a finançar per mitjà de la Línia IVF 
Emprenedors projectes innovadors que siguen desenvolupats per emprenedors. 

De més a més, l’IVF ha aprovat en 2011 un total de 38 operacions de reestructuració per 
tal de contribuir a equilibrar financerament les empreses, adequant les condicions de les 
operacions de préstec a la conjuntura econòmica actual i a la seua pròpia, i facilitant la 
viabilitat d’aquelles. La quantia total d’aquestes operacions de reestructuració puja a 
72,4 milions d’euros. 

En 2007, l’IVF va promoure la creació de dos fons de capital de risc amb activitat en la  
Comunitat Valenciana a fi d’ampliar l’oferta de productes i instruments que facilitassen 
l’accés al finançament de les empreses valencianes, i així millorar la productivitat i 
competitivitat de la nostra economia. De més a més, l’IVF ha participat també en 
d’altres dos fons de capital de risc. En tots els casos es tracta de fons participats per 
inversos públics i privats en què la participació de l’IVF és minoritària i la gestió 
s’encomana a entitats gestores independents. 

Finançament del sector públic 

L’any 2011 l’IVF va concedir o renovar préstecs o crèdits a empreses, fundacions 
públiques, institucions firals i universitats públiques per import de 652,9 milions 
d’euros, que, juntament amb les operacions formalitzades en anys anteriors, representen 
un risc pendent a 31 de desembre de 2011 de 815,4 milions d’euros. 

Entre les operacions que l’IVF ha formalitzat l’any 2011 destaca un préstec amb 
l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana 
(EPSAR) per un import de 100 milions d’euros, finançat amb fons del Banc Europeu 
d’Inversions, destinat a finançar el projecte del BEI anomenat “Sanejament CA 
Valenciana V”. 

El risc pendent a 31 de desembre de 2011 que deriva de la inversió creditícia de l’IVF 
és el següent, en milions d’euros: 

Concepte Import 

Crèdits directes al sector privat 362 

Línies de mediació sector privat 191 

Fons de capital de risc sector privat 17 

Crèdits al sector públic valencià 815 

Total inversió creditícia 1.385 
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Endeutament de l’IVF 

L’endeutament de l’IVF a 31 de desembre de 2011 ha assolit la xifra de 1.314 milions 
d’euros, que representa un increment de 209 milions sobre l’any precedent. Els recursos 
obtinguts d’aquest increment s’han destinat en la major part a finançar empreses del 
sector públic valencià, que han compensat la disminució del saldo pendent de les línies 
de mediació d’acord amb el seu calendari d’amortitzacions. 

El finançament s’ha aconseguit principalment mitjançant préstecs bilateral concedits pel 
Banc Europeu d’Inversions i amb l’ICO. També s’ha obtingut finançament en dues 
operacions amb el BBVA i la CAM, el destinatari final de la qual eren empreses del 
sector públic. 

Durant l’any 2011 l’IVF no ha llançat cap emissió de bons. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El quadre següent mostra, expressat en euros, el balanç de l’Institut a 31 de desembre de 
2011, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 
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ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 
ACTIU NO CORRENT 695.249.467 700.169.894 (0,7%) 
Immobilitzat intangible 86.695 75.747 14,5% 
Immobilitzat material 1.850.858 1.889.148 (2,0%) 

Terrenys i construccions 1.701.631 1.782.661 (4,5%) 

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 149.227 106.487 40,1% 

Inversions immobiliàries 1.721.010 2.495.142 (31,0%) 
Inv. empreses grup i associades llarg termini 17.442.232 19.756.422 (11,7%) 

Instruments de patrimoni 17.271.973 19.586.163 (11,8%) 

Crèdits a empreses 170.259 170.259 - 

Inversions financeres a llarg termini 674.064.020 675.868.783 (0,3%) 
Instruments de patrimoni 505.519 494.777 2,2% 

Crèdits a tercers 673.558.501 675.374.006 (0,3%) 

Actius per impost diferit 84.652 84.652 - 
ACTIU CORRENT 692.177.521 469.191.698 47,5% 
Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 29.252.245 14.080.621 107,7% 

Deutors varis 7.598.546 9.305.608 (18,3%) 

D’altres deutors (personal i admin. públiques) 21.653.699 4.775.013 353,5% 

Inv. empreses grup i associades a curt termini 5.669 1.169 384,9% 
Inversions financeres a curt termini 655.855.551 452.949.733 44,8% 

Crèdits a empreses 651.605.686 448.609.811 45,2% 

Derivats 4.249.865 4.339.922 (2,1%) 

Periodificacions a curt termini 11.835 159.641 (92,6%) 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 7.052.221 2.000.534 252,5% 

Total actiu 1.387.426.988 1.169.361.592 18,6% 
    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 
PATRIMONI NET 36.730.382 29.486.061 24,6% 
Fons propis 34.938.448 27.582.741 26,7% 

Fons Social 78.475.686 62.975.686 24,6% 

Reserves 209.642 209.642 - 

Resultats d’exercicis anteriors (36.344.187) (34.185.063) 6,3% 

D’altres aportacions de socis 700.000 1.000.000 (30,0%) 

Resultat de l’exercici (8.102.693) (2.417.524) 235,2% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.791.933 1.903.320 (5,9%) 
PASSIU NO CORRENT 1.085.367.890 839.120.267 29,3% 
Provisions a llarg termini 14.291.441 12.785.114 11,8% 
Deutes a llarg termini 1.071.037.747 826.283.442 29,6% 

Obligacions i d’altres valors negociables 188.799.123 188.732.307 0,0% 

Deutes amb entitats de crèdit 872.544.831 626.468.472 39,3% 

D’altres passius financers 9.693.794 11.082.663 (12,5%) 

Passius per impost diferit 38.701 51.711 (25,2%) 
PASSIU CORRENT 265.328.717 300.755.264 (11,8%) 
Deutes a curt termini 263.712.701 298.492.396 (11,7%) 

Obligacions i d’altres valors negociables 3.469.512 128.562.899 (97,3%) 

Deutes amb entitats de crèdit 258.142.794 167.989.905 53,7% 

Derivats 340.714 327.847 3,9% 

D’altres passius financers 1.759.681 1.611.745 9,2% 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 1.616.015 2.262.868 (28,6%) 
D’altres deutes administracions públiques 1.194.268 306.445 289,7% 

D’altres creditors 421.748 1.956.423 (78,4%) 

Total patrimoni net i passiu 1.387.426.988 1.169.361.592 18,6% 

Quadre 1 



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2011 

- 593 - 

El quadre següent mostra, expressat en euros, el compte de pèrdues i guanys de 2011 de 
l’Institut, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Import net de la xifra de negocis 43.815.431 29.516.176 48,4% 

Aprovisionaments (26.790.753) (16.454.598) 62,8% 

D’altres ingressos d’explotació 921.740 9.941.553 (90,7%) 

Despeses de personal (2.952.485) (2.877.929) 2,6% 

D’altres despeses d’explotació (1.343.917) (10.262.827) (86,9%) 

Amortització de l’immobilitzat (208.889) (163.495) 27,8% 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 140.299 147.142 (4,7%) 

Deterioració i resultat d’alienacions de l’immobilitzat 0 (261.250) (100,0%) 

D’altres resultats (1.506.328) 0 - 

Resultat d’explotació 12.075.100 9.584.772 26,0% 

Ingressos financers 368.443 654.564 (43,7%) 

Variació de valor raonable en instruments financers 102.680 113.673 (9,7%) 

Diferències de canvi 125.989 221.402 (43,1%) 

Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers (20.479.309) (12.412.033) 65,0% 

Resultat financer (19.882.197) (11.422.394) 74,1% 

Resultat abans d’imposts (7.807.097) (1.837.622) 324,8% 

Imposts sobre beneficis (295.597) (579.902) (49,0%) 

Resultat de l’exercici per operacions continuades (8.102.693) (2.417.524) 235,2% 

Resultat de l’exercici (8.102.693) (2.417.524) 235,2% 

Quadre 2 

Tal com hem dit en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès les àrees 
d’inversions financeres i endeutament, i també els ingressos i les despeses relacionats 
amb aquelles. 

Les inversions financeres, per import de 1.347.367.472 euros, representen el 97,1% de 
l’actiu del balanç, amb un increment del 17,5% respecte a l’exercici anterior. En els 
apartats següents comentem els aspectes més significatius que hem observat com a 
resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes àrees i els comptes relacionats. 

5.2 Inversions immobiliàries 

L’IVF va comptabilitzar en aquest epígraf en l’exercici 2010 l’alta de tres immobles 
adquirits o adjudicats per recuperació de crèdits impagats. El valor per què figuren 
aquests immobles és equivalent al valor comptable dels actius financer aplicats (crèdits 
impagats). D’aquesta manera s’ha seguit el criteri fixat per la Sindicatura en el seu 
informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 
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No obstant això, l’Institut no disposa a 31 de desembre de 2011 de taxacions 
actualitzades que permeten de conèixer l’import recuperable d’aquestes inversions i, per 
tant, no es pot determinar si hi ha pèrdues per deterioració del valor. 

5.3 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

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

Concepte Import 

Instruments de patrimoni:  

Participacions en empreses associades 45.514.481 

Desemborsaments pendents (12.115.333) 

Deterioració de valor (16.127.175) 

Crèdits a empreses 170.259 

Total 17.442.232 

Quadre 3 

L’apartat 8, “Inversions en empreses del grup i associades”, de la memòria dels comptes 
anuals de l’IVF adjuntades en l’annex d’aquest Informe, mostra la informació pertinent 
sobre els conceptes assenyalats en el quadre 3. 

Entre d’altres, l’IVF té una participació de l’11,26% en el capital social de la Societat de 
Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR). La valoració en llibres 
d’aquesta inversió a 31 de desembre de 2011 és de 4.311.478 euros. 

Segons l’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2011 d’aquesta societat, les 
pèrdues acumulades han deixat el patrimoni net inferior a dues terceres parts del capital 
social, que s’ha situat en causa de dissolució, llevat que el capital social s’augmente o 
disminuesca en la quantia necessària. Referent a això, el Consell General de l’Institut, 
en la reunió de 29 de març de 2012, ha autoritzat el director general perquè faça tots els 
tràmits necessaris per a incrementar la participació de l’IVF en el capital de la SGR. 

En aquest sentit, la Junta General d’Accionistes de la SGR, en la sessió de 30 d’abril de 
2012, va acordar una ampliació de capital per import de 45.999.999,10 euros. D’aquest, 
l’IVF en subscriu 14.999.998,40 euros i en desemborsa el 25% (3.749. 999,60 euros). 
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5.4 Inversions financeres a llarg termini 

La composició, expressada en euros, d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 
2011 és la següent: 

Concepte Import 
Instruments de patrimoni 505.519 
Préstecs a llarg termini sector privat 291.733.276 
Préstecs a llarg termini línies mediació 131.102.317 
Crèdits a llarg termini sector públic 284.260.855 
Crèdits a llarg termini al personal 460.285 
Deterioració de valor (*) (33.998.232) 

Total 674.064.020 
(*) Vegeu el quadre 7 

Quadre 4 

L’apartat 9, “Actius financers”, de la memòria dels comptes anuals de l’IVF, mostra 
determinada informació sobre els conceptes assenyalats en el quadre 4. 

Tanmateix, la informació no és completa, ja que no inclou la referent a la naturalesa i el 
nivell de risc procedent d’instruments financers (informació qualitativa relacionada amb 
l’exposició al risc i com aquest es produeix, descripció dels objectius, les polítiques i els 
procediments de gestió del risc i els mètodes que s’utilitzen per al seu mesurament i 
informació quantitativa), tal com estableix l’apartat 9.3 del contingut de la memòria 
exigit per la tercera part del Pla General de Comptabilitat. 

Aquesta informació no es troba tampoc inclosa en l’informe de gestió, contràriament al 
que estableix l’article 262.4 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital. 

També hauria de contenir, tal com disposa el Pla General de Comptabilitat per a cada 
classe d’actius financers, una anàlisi del moviment dels comptes correctors 
representatius de les pèrdues per deterioració originades pel risc de crèdit. 

a) Procediment de concessió i gestió dels préstecs 

A fi de revisar els procediments de concessió i gestió dels préstecs, analitzar les 
deterioracions de valor i determinar si aqueixes operacions s’han registrat adequadament, 
aquesta Sindicatura ha seleccionat unes quantes operacions de préstec, amb venciments a 
curt i llarg termini, atès el seu import i les seues característiques. 
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El quadre següent detalla, en euros, els expedients revisats: 

Expedients Quantia del préstec 
Deute pendent 

a 31-12-11 

 1140 (**) 3.000.000 750.000 

 1142 (**) 1.300.000 710.973 

 1143 (**) 1.500.000 775.000 

 1148 (*) 4.500.000 0 

 1151 (**) 2.100.000 449.000 

Operacions a empreses del sector privat 12.400.000 2.684.973 

 17329 60.000.000 60.000.000  

 17225 (**) 37.000.000 34.875.190  

 17290 112.000.000 112.000.000  

 17038 100.000.000 100.000.000  

 17337 (**) 40.000.000 39.900.000  

 16877 (***) 40.150.000 0  

 17304 40.150.000 40.150.000  

Operacions a empreses del sector públic 429.300.000 386.925.190 

Total mostra d’operacions 441.700.000 389.610.163 

(*) Préstec que no ha estat disposat a 31-12-2011 
(**) Préstec desemborsat parcialment a 31-12-2011 
(***) Crèdit vençut el desembre de 2011 

Quadre 5 

Per a la mostra seleccionada, les proves realitzades per a verificar el procediment de 
concessió i tramitació dels préstecs al sector privat no ha revelat incidències rellevants, 
excepte pel criteri de comptabilització de les comissions percebudes, que es registren 
com un ingrés anticipat. Posteriorment s’imputa linealment al compte de resultats de 
cadascun dels exercicis en què està vigent el préstec sense utilitzar el mètode del tipus 
d’interès efectiu, que és el que escau. L’import de l’efecte no difereix significativament 
del que haguera hagut d’imputar-se d’acord amb aquest darrer mètode. 

En relació amb els préstecs al sector públic, les incidències que s’han posat de manifest 
són les següents: 

- En dues operacions (17337 i 17304), no consta en l’expedient l’informe 
corresponent, de caràcter preceptiu i vinculant, elaborat per l’òrgan de nivell 
directiu que té assignades les competències en matèria de tresoreria (article 36.2 
de la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2011). El que sí que consta és una diligència del director general de 
l’Institut que indica que hi ha autorització verbal. 
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- Amb relació a l’operació 17038, figuren dos informes de caràcter preceptiu 
emesos per l’òrgan de nivell directiu que té assignades les competències en 
matèria de pressuposts (article 40.3 de la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2011) per un import conjunt de 
50.000.000 d’euros. 

Tanmateix, l’operació es va formalitzar per 100.000.000 d’euros. Els 50.000.000 
d’euros restants s’han destinat a cancel·lar un préstec de març de 2010 que sí que 
va comunicar l’IVF a la Direcció General de Pressuposts i Despeses, però sobre el 
qual no consta l’informe favorable preceptiu. 

D’altra part, hem revisat nou expedients relatius a préstecs privats concedits en exercicis 
anteriors i que en l’exercici de 2011 han estat objecte de modificació o reestructuració 
de les seues condicions inicials. El saldo pendent d’aquests préstecs a 31 de desembre 
de 2011 pujava a 22.483.691 euros. Hem prestat especial atenció a l’existència de 
possibles indicis de deterioració de valor. 

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

Expedients 
Quantia del 

préstec 
Deute pendent 

a 31-12-11 

1131 8.000.000 8.000.000 

1137 262.500 250.500 

1144 761.905 751.905 

1145 600.000 600.000 

1159 558.800 558.800 

1161 796.527 796.527 

1191 4.000.000 3.975.000 

1195 6.375.768 6.375.768 

1214 1.175.191 1.175.191 

Total mostra d’expedients 22.530.691 22.483.691 

Quadre 6 

La revisió d’aquests expedients ha revelat com a aspecte més significatiu el següent: 

- L’Institut té classificats aquests acreditats com de cobrament dubtós, fora dels 
relatius a tres operacions (números 1131, 1191 i 1195). Dels informes tècnics 
elaborats es desprèn l’existència de dificultats financeres d’aquestes acreditats. 
Per això, aquesta Sindicatura estima que, d’acord amb els criteris generalment 
aplicables, els crèdits referents a les operacions 1191 i 1195 caldria classificar-los 
com a dubtosos. 
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D’acord amb això, hom hauria de fer una correcció valorativa per deterioració per 
import d’1.035.077 euros. (Vegeu l’apartat c, “Correccions valoratives per 
deterioració de valor”.) 

Pel que fa a l’operació 1131, el préstec fou concedit a una societat anònima que en 
l’exercici de 2012 ha estat comprada una societat mercantil del sector públic 
valencià; per això no hem proposat cap correcció valorativa. 

b) Crèdits al sector públic valencià 

L’Institut, per mitjà de la comissió d’inversions, estableix l’import màxim dels préstecs 
que es poden concedir al sector públic. Al tancament de l’exercici, el saldo pendent de 
totes aquestes operacions ascendeix a 815.428.152 euros. Aquesta quantitat supera la 
quantitat global màxima autoritzada per la comissió d’inversions que estableix que el 
volum pendent a 31 de desembre de 2011 no ha de superar 670.000.000 d’euros. No 
obstant això, totes les operacions les va ratificar la mateixa comissió d’inversions en la 
reunió del 9 de febrer de 2012. 

En l’exercici de 2011 ha augmentat significativament el volum d’aquestes inversions. 
Referent a això, la recuperabilitat dels crèdits concedits al sector públic valencià és 
subjecta a circumstàncies alienes a l’Institut, entre d’altres, a la posada en marxa de la 
Corporació Pública Empresarial Valenciana i al tractament que es done a l’endeutament 
de les entitats públiques que la conformen. 

A 31 de desembre de 2011 figuren com a inversió creditícia a llarg i curt termini a 
entitats públiques saldos comptables per un import total de 818.238.082 euros. Així 
mateix, l’Institut ha prestat avals a favor d’aquestes entitats públiques i ha mantingut un 
risc pendent al tancament de l’exercici de 166.560.758 euros. 

c) Correccions valoratives per deterioració de valor 

L’import total de les correccions valoratives per deterioració de valor de les inversions 
financeres a curt i llarg termini de l’Institut puja a 50.317.434 euros, amb el següent 
detall, en euros: 

Provisions Llarg termini Curt termini Total 

Provisió específica 33.998.232 (*) 16.319.202 (**) 50.317.434 
(*) Vegeu el quadre 4 (**) Vegeu el quadre 9 

Quadre 7 

El reglament regulador de les característiques i condicions generals de les operacions de 
risc de crèdit de l’IVF no conté cap apartat amb relació als mètodes que l’Institut ha 
d’utilitzar per  identificar la deterioració dels crèdits i la cobertura necessària. 

Com es desprèn de la informació facilitada, l’IVF realitza una anàlisi individualitzada 
de les operacions i, segons la situació de l’acreditat de la informació disponible, 
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estableix el percentatge de recuperació d’aquelles operacions que estan classificades 
com de cobrament dubtós, i calcula el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs prevists. 

Respecte al treball realitzat sobre la raonabilitat de la deterioració registrada, aquesta 
Sindicatura considera que falten 1.530.245 euros en la cobertura de determinades 
operacions, d’acord amb els criteris que estableix la normativa del Banc d’Espanya per 
a aquesta mena d’operacions. 

El quadre següent detalla, per operació i en euros, les provisions estimades per aquesta 
Sindicatura: 

Operació 
Provisió constituïda 

per l’IVF 
Provisió proposada per 

la Sindicatura 
Diferència 

660 16.498 107.163 90.665 

770 0 41.143 41.143 

1042 15.953 61.964 46.011 

1045 53.159 101.144 47.985 

1105 0 151.845 151.845 

1191 0 397.500 397.500 

1195 0 637.577 637.577 

1214 0 117.519 117.519 

Total 85.610 1.615.855 1.530.245 

Quadre 8 

5.5 Inversions financeres a curt termini 

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2011 és la següent, en euros: 

Inversions financeres a curt termini Import 

Crèdits a curt termini 70.158.066 

Crèdits a curt termini sector públic 525.362.418 

Préstecs a curt termini línies de mediació 59.942.722 

Interessos a curt termini de crèdits 5.214.366 

Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 860.280 

Deutors per capital i interessos vençuts 7.247.316 

Derivats (vegeu l’apartat 5.9) 4.249.865 

Deterioració de valor crèdits a curt termini (*) (16.319.202) 

Deterioració de valor crèdits a curt termini per alien. immob.  (860.280) 

Total 655.855.551 
(*) Vegeu el quadre 7 

Quadre 9 
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L’apartat 9, “Actius financers”, de la memòria dels comptes anuals de l’IVF mostra 
determinada informació sobre els conceptes assenyalats en el quadre 7. Ara bé, aquesta 
informació no és completa, puix que no inclou la referida a determinats aspectes que a 
aquest efecte prescriu el Pla General de Comptabilitat (vegeu l’apartat 5.4). 

Hem analitzat en l’apartat 5.4 d’aquest Informe els saldos dels comptes “Crèdits a curt 
termini”, “Crèdits a curt termini sector públic”, “Préstecs a curt termini línies de 
mediació” i “ Deterioració de valor”. 

El saldo del compte “Interessos a curt termini de crèdits” comprèn els interessos 
meritats i no vençuts pels préstecs concedits per l’IVF. 

El saldo del compte “Deutors per capital i interessos vençuts” inclou els rebuts emesos 
en concepte de quotes d’amortització i d’interessos que no han estat atesos al seu 
venciment. 

En l’epígraf “Deterioració de valor crèdits a curt termini”, hom ha identificat un 
subcompte de provisions per deterioració de préstecs al sector privat, amb un saldo net 
deutor de 655.318 euros, que l’IVF haurà de regularitzar, atès que no s’han assignat a 
cap crèdit amb capital pendent. 

5.6 Provisions a llarg termini 

La totalitat del saldo d’aquest epígraf del passiu no corrent, per import de 14.291.441 
euros, inclou la provisió per l’opció de recompra que descrivim tot seguit. 

Com s’ha detallat en informes anteriors, l’IVF va signar, juntament amb d’altres 
creditors, l’acceptació de compensació de crèdits d’un acreditat per participacions de 
capital mitjançant una escriptura signada el 9 d’abril de 2008. Pel que fa al cas, l’IVF 
acceptà 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 conseqüència d’aquest acord, l’IVF va donar de baixa la correcció valorativa per riscs 
i despeses, i constituí una nova provisió, que, a 31 de desembre de 2011, ascendeix a un 
import de 14.291.441 euros i té en compte la situació descrita en el paràgraf anterior. 

Durant l’exercici de 2011, els dos socis han comunicat a l’IVF l’exercici de la seua 
opció de venda, per la qual cosa l’Institut està obligat a formalitzar l’operació de 
compravenda de les participacions de capital per un import conjunt de 26.457.111 euros 
més interessos. 

Una vegada executada l’opció de venda de les entitats concernides, l’IVF tindria el 
74,76% del capital de la societat. Aquesta operació no s’ha fet efectiva, puix que 
requereix l’autorització prèvia del Consell, ja que es tracta d’una participació 
majoritària en una societat mercantil. Aquesta autorització no s’ha realitzat a la data 
d’aquest Informe. 
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Atès que la valoració d’aquesta inversió està condicionada a incerteses de caràcter 
urbanístic, no és possible estimar una valoració fiable de les esmentades participacions 
al tancament de l’exercici econòmic de 2011. 

Addicionalment, en l’exercici de 2010 l’IVF, juntament amb altres tres socis que 
participen en el capital d’aquest acreditat, hi varen formalitzar una operació de crèdit, el 
venciment de la qual és abril de 2015. L’import prestat per l’IVF puja a 170.259 euros, i 
també està obligat a adquirir la part del crèdit dels dos socis que han executat la seua 
opció de venda, per un import de 748.332 euros més interessos. 

La recuperació d’aquest crèdit és incerta, puix que dependrà d’una resolució 
administrativa o judicial, o bé de l’alienació dels béns de l’acreditat, ja que aquesta 
societat no genera actualment cap recurs financer. 

Els apartats 16, “Provisions i contingències”, i 23.2, “D’altres compromisos”, de la 
memòria dels comptes anuals de l’IVF mostren la informació rellevant sobre aquesta 
contingència. 

D’altra part, l’IVF ha informat en l’apartat 21 de la seua memòria, “Fets posteriors”, 
sobre l’execució de dos avals concedits per l’Institut a sengles fundacions esportives 
com a garantia de dos préstecs concedits per una entitat financera. L’Institut va tenir 
coneixement d’aquestes circumstàncies amb anterioritat al 31 de desembre de 2011. 

Per això, la normativa comptable (norma de registre i valoració 15 del PGC, “Provisions 
i contingències”) estableix criteris per a comptabilitzar-ho que no han estat aplicats. 
D’acord amb aquests criteris, l’IVF hauria d’incrementar a 31 de desembre de 2011 el 
seu passiu corrent i les despeses per deterioració que cal incloure en el compte de 
pèrdues i guanys en un import 28.337.354 euros —quantia que inclou la comissió anual 
impagada d’un dels avals—, amb el consegüent efecte en el patrimoni net de l’Institut. 

En aquest sentit, l’IVF ha iniciat accions judicials per a recuperar els pagaments 
realitzats, el desenllaç de les quals ara com ara no es pot determinar. 

Addicionalment, una d’aquestes fundacions esportives és titular, de més a més, d’un 
altre préstec amb una altra entitat financera, per un import de 14.000.000 d’euros, que 
també és avalat per l’IVF. 

L’IVF també ha avalat un préstec de 81.000.000 d’euros, concedit per una entitat 
financera a una altra fundació esportiva. Aquesta fundació esportiva no ha pagat la 
comissió anual que té l’obligació de satisfer i que puja a 400.000 euros. 

Amb relació al que hem dit, hi ha circumstàncies el desenllaç de les quals depèn de fets 
futurs aliens al control directe de l’Institut i que en podrien afectar el patrimoni net en 
cas que les fundacions esportives no fessen front a les seues obligacions amb les entitats 
financeres. 
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5.7 Deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini 

En l’epígraf “Deutes amb entitats de crèdit” classificat en el passiu no corrent es 
registren els préstecs concedits a l’Institut per diverses entitats financeres amb 
venciment superior a un any. L’import a 31 de desembre de 2011 ascendeix a 
872.544.831 euros (vegeu el quadre 1). 

En l’epígraf “Deutes amb entitats de crèdit” classificat en el passiu corrent es registren 
els préstecs i crèdits concedits a l’Institut per diverses entitats financeres amb 
venciments a curt termini i també amb els deutes per interessos. L’import a 31 de 
desembre de 2011 puja a 258.142.794 euros (vegeu el quadre 1). 

L’apartat 10, “Passius financers”, 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 els deutes esmentats. 

Les proves realitzades per aquesta Sindicatura han revelat la raonabilitat dels 
mencionats saldos al tancament de l’exercici. 

A 31 de desembre de 2011 el volum pendent d’endeutament a llarg i curt termini ha 
ascendit a 1.322.956.260 euros, cosa que representa un increment del 19% respecte a 
l’exercici de 2010. Aquest import no supera el límit de 1.500.000.000 d’euros que 
estableix l’article 40.1 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 
l’exercici de 2011. 

Tanmateix, com ja hem assenyalat en informes anteriors, l’article 26 del reglament de 
l’Institut indica que “els recursos aliens a l’Institut, qualsevulga que siga la modalitat 
d’instrumentació, no hauran de superar l’import de cinc vegades els fons propis”. 

El Consell General, en la reunió de 29 de març de 2012, ha aprovat de modificar 
l’esborrany del reglament. Entre altres modificacions, hom adapta el límit de 
l’endeutament de l’IVF al que estableix la llei de pressuposts de cada exercici, tal com 
recomana aquesta Sindicatura. 

5.8 Obligacions i d’altres valors negociables a llarg i curt termini 

Mitjançant la Resolució de 2 de novembre de 2009, de l’Institut Valencià de Finances, 
es va constituir el mercat autonòmic de deute públic en anotacions de la Generalitat en 
la Borsa de Valors de València. Aquesta resolució estableix que podran ser admesos a 
negociació en l’esmentat mercat, en virtut de la mera sol·licitud de l’emissor, els bons i 
les obligacions emesos per l’IVF. 

En aquests epígrafs classificats en el passiu no corrent i en el passiu corrent figuren les 
tres emissions de bons realitzades per l’IVF en els exercicis de 2009 i 2010 que no 
havien vençut al tancament de 2011. Les característiques principals d’aquestes 
emissions es desglossen en el quadre següent, amb els saldos pendents de pagament a 
31 de desembre de 2011, expressats en euros: 
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Quadre 10 

Les proves realitzades per aquesta Sindicatura han posat de manifest que la valoració de 
les emissions de bons —totes tenen comissió de col·locació o bé prima d’emissió— 
s’ha realitzat conformement a les normes de registre i valoració que estableix el Pla 
General de Comptabilitat. 

5.9 Derivats 

El quadre següent, que aquesta Sindicatura ha elaborat a partir de la informació 
facilitada, resumeix, en euros, la informació més significativa relativa als tipus de 
permutes financeres que manté l’Institut: 

Tipus de permuta 
financera 

Interessos meritats Periodificacions 

Ingressos financers 
Despeses 

financeres 
Deutors 

permutes 
Creditors 
permutes 

De tipus d’interès 10.023.096 9.920.416 4.248.793 341.408 

De tipus de canvi 0 0 242 136 

Totals 10.023.096 9.920.416 4.249.035 341.544 

Quadre 11 

La diferència entre ingressos i despeses financers és de 102.680 euros es conté amb 
signe positiu (ingrés) en l’epígraf “Variació del valor raonable en instruments financers” 
del compte de pèrdues i guanys de l’IVF (vegeu el quadre 2). 

Els apartats 4.5, “Cobertures comptables”, i 11, “Comptabilitat de cobertures”, de la 
memòria dels comptes anuals de l’IVF mostren el detall i la composició i informació 
rellevant sobre els conceptes mencionats. 

Les proves que ha realitzat aquesta Sindicatura no han revelat incidències significatives. 

Entitat col-
locadora 

Valor nomi-
nal emissió 

D. emiss. i 
desembors. 

Preu 
emissió 

Data amor-
tització 

Tipus 
d’interès 

Comissió 
col·locació 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

La Caixa  100.000.000 30/11/2009 
100% 
Valor 

Nominal 
14/01/2013 2,685% 147.500 2.628.618 99.901.510 

Morgan 
Stanley  

39.000.000 03/12/2009 
100% 
Valor 

Nominal 
03/12/2014 

Euribor3M
+0,78% 

82.000 69.459 38.949.872 

La Caixa 50.000.000 28/01/2010 
100% 
Valor 

Nominal 
10/06/2013 2,709% 82.000 771.435 49.947.741 

Total 314.000.000     311.500 3.469.512 188.799.123 
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5.10 Import net de la xifra de negocis 

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

Concepte Import 

Interessos per préstecs concedits 8.467.354 

Interessos per préstecs línies mediació 7.284.424 

Interessos per préstecs al sector públic 25.056.942 

Comissions per préstecs concedits 334.386 

Comissions per préstecs línies mediació 939 

Comissions per préstecs al sector públic 158.783 

Interessos de demora de préstecs al sector privat 283.797 

Interessos de demora de préstecs al sector públic 5.973 

Prestacions de serveis 2.222.834 

Total 43.815.431 

Quadre 12 

Els comptes “Interessos per préstecs concedits” i “Interessos per préstecs al sector 
públic” comprenen els interessos meritats pels préstecs concedits per l’IVF analitzats en 
els apartats 5.4 i 5.5 d’aquest Informe. 

Els tipus d’interès d’aplicació general oscil·len al voltant de l’Euríbor més un 
diferencial. A partir de juny de 2010 el reglament ja no limita el diferencial màxim, sinó 
que estableix que el tipus d’interès de referència juntament amb el diferencial no serà 
inferior al cost de finançament aliena de l’IVF. 

En “Comissions per préstecs concedits” es registra la comissió d’obertura dels préstecs 
desemborsats, que generalment és de 0,75% de l’import formalitzat i que es fa efectiva 
en el primer desemborsament de l’import prestat. El reglament de l’activitat creditícia 
de l’IVF, vigent des de juny de 2010, ha eliminat la comissió màxima establida en 
0,75%. El registre comptable es realitza de forma lineal al llarg de la vida del préstec. 
Aquest mateix criteri és el que hom ha adoptat per a registrar les comissions de novació 
corresponent a les operacions que han estat objecte de reestructuració en l’exercici. 

Ara bé, l’import pendent de meritar de la comissió d’obertura de les operacions que han 
estat objecte de reestructuració, ha estat imputat en l’exercici de la novació. En 
aplicació del mètode que estableix el Pla General de Comptabilitat, l’ingrés meritat 
haguera estat aproximadament 155.000 euros inferior al que s’havia comptabilitzat. En 
conseqüència, l’Institut hauria d’avaluar si convindria de modificar l’aplicació 
informàtica per a imputar adequadament en el compte de resultats les comissions 
d’obertura de les operacions creditícies efectuades per novació. 
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L’IVF ha comptabilitzat en “Prestació de serveis” els ingressos per les comissions 
meritades durant l’exercici pels avals que ha prestat el mateix Institut i els que ha prestat 
la Generalitat, que tramita i gestiona l’IVF. 

Durant l’exercici de 2011 l’IVF ha tramitat avals de la Generalitat per import de 
284.608.247 euros, destinats a garantir operacions de finançament concertades per les 
entitats o empreses públiques i institucions firals de la Comunitat Valenciana. En aquest 
sentit, destaquen els avals tramitats a favor de CIEGSA i FGV per import de 
114.823.247 i 75.500.000 euros, respectivament. 

L’article 37 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2011 limita els avals 
prestats per la Generalitat a un import de 900.000.000 d’euros, que no ha estat superat. 

5.11 Aprovisionaments 

Els interessos meritats l’any 2011 pels préstecs rebuts per l’Institut, les pòlisses de 
crèdit contractades i les emissions de bons realitzades (apartats 5.7 i 5.8) han pujat a 
26.790.753 euros, que apareixen registrats en l’epígraf “Aprovisionaments” del compte 
de pèrdues i guanys (vegeu el quadre 2). 

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

 

Cost de l’endeutament per Import 

Préstecs a llarg termini 17.382.760 

Préstecs a curt termini 2.272.454 

Pòlisses de crèdit 597.138 

Emissions de bons 6.538.401 

Totals 26.790.753 

Quadre 13 

Les proves que aquesta Institució ha realitzat no han revelat incidències significatives. 
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6. FETS POSTERIORS 

Seguidament assenyalem determinats fets escaiguts entre la data del balanç i la 
d’aprovació dels comptes anuals de 2011 que tenen, o podrien tenir, efecte en aquests 
comptes i també en el desenvolupament de l’activitat futura de l’Institut. 

6.1 Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional 

La disposició addicional primera del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, assenyalava que al llarg del segon trimestre de 2012, el 
Consell aprovaria un Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional (PERR), independentment de les mesures que des de 
l’entrada en vigor d’aqueix decret llei es poguessen adoptar tendents a la racionalització 
i reestructuració del sector públic empresarial. 

Conformement a aqueixa previsió, mitjançant la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la 
Generalitat, es creà la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV) com a entitat 
de dret públic que exercirà les seues funcions sobre l’IVF. 

En 2011 començaren els estudis per a aquesta reestructuració empresarial, i el Consell 
presentà el maig de 2012 el “mapa d’entitats” del dit Pla. 

Tal com assenyala el Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Generalitat, l’Institut Valencià de Finances no veu alterada la seua personalitat i 
naturalesa jurídica, sense perjudici que li siguen aplicables les previsions sobre gestió 
economicofinancera, redimensionament i adaptació de condicions laborals que preveuen 
la normativa vigent i el Decret Llei esmentat. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals cal que els responsables de 
l’Institut adopten mesures correctores per a evitar que es repetesquen en exercicis 
futurs. 

De més a més, fem les recomanacions següents, començant per les d’informes d’anys 
anteriors que l’Institut ha atès en aquest exercici. 

Mitjançant un escrit amb data 31 de juliol de 2012, l’Institut ha traslladat a aquesta 
Sindicatura de Comptes les mesures adoptades per tal d’atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici anterior, que, quan ha escaigut, hem comprovat 
en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici han estat ateses les recomanacions següents proposades en 
informes anteriors: 

a.1) L’Institut ens assabenta que treballa en l’elaboració d’un nou reglament on 
s’incorporaran les recomanacions de la Sindicatura. Actualment es troba en 
fase de consulta a les diverses conselleries i organismes a què pogués 
afectar. 

a.2) Han millorat els aspectes relatius a la comptabilització de determinades 
operacions que s’indicaren en l’informe de l’exercici anterior. 

b) Considerem oportú de mantenir la següent recomanació proposada en informes 
d’exercicis anteriors: 

b.1) Cal completar segons el contingut que exigeix el Pla General de 
Comptabilitat l’apartat relatiu als actius financers de la memòria que forma 
part dels comptes anuals. En concret, l’Institut ha de facilitar informació 
sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d’instruments financers i 
també el moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per 
deterioració. 

c) La recomanació següent s’ha posat de manifest en la fiscalització de l’exercici: 

c.1) Cal avaluar la conveniència de modificar l’aplicació informàtica per a 
imputar adequadament en el compte de resultats les comissions d’obertura 
de les operacions creditícies efectuades per novació (apartat 5.10). 

 




