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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 d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte determinar si els instruments financers, 
entenent per tals actius i passius financers i instruments de patrimoni propi 
registrats en els comptes anuals de l’exercici 2013 de l’Institut Valencià 
de Finances (d’ara en avant, l’Institut o l’IVF) es presenten 
adequadament, 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 l’esmentat exercici pel que fa 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 esmentades. En els diferents apartats d’aquest Informe 
s’indiquen aquelles situacions que hauran de ser objecte d’atenció i 
millora per part dels òrgans responsables de l’Institut. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de de l’IVF estan formats pel balanç a 31 de desembre 
de 2013, pel 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 
finalitzat en la data mencionada, i s’adjunten íntegrament en l’annex 
d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel director 
general el 31 de març de 2014 i presentats a aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat el 30 de juny de 
2014, sense l’informe d’auditoria. 

En la data d’elaboració d’aquest Informe (octubre de 2014) està pendent 
la remissió de l’informe d’auditoria i l’aprovació dels comptes anuals pel 
Consell General. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar si s’ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió relativa a les àrees inversions financeres i 
endeutament, així com els ingressos i despeses i els saldos de deutors 
comercials i d’altres comptes per cobrar vinculats a aquestes àrees, registrats 
per l’IVF en els seus comptes anuals de l’exercici 2013. Així mateix hem 
comprovat que aquests comptes s’han formalitzat i presentat 
adequadament. 

Addicionalment, hem efectuat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions indicades en l’informe de fiscalització de l’exercici 2012. 
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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 ha 
complit la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics durant 
l’exercici acabat el 31 de desembre de 2013. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que relacionem en la Introducció al volum 
de les empreses públiques i d'altres ens de l'Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2013 i en la normativa 
pròpia de l'Entitat que relacionem tot seguit: 

- Llei 5/2013 de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
d’Organització de la Generalitat. 

- 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 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, 78/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià i Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell. 

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

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

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 següents que 
afecten o podrien afectar de manera significativa l’adequació de les àrees 
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fiscalitzades als principis comptables aplicables i l’adequada presentació 
dels comptes anuals: 

a) L’Institut no disposa de taxacions actualitzades que permeten 
conéixer l’import recuperable de les inversions immobiliàries, com 
s’indica en l’apartat 5.3, de manera que no és possible determinar la 
possible existència de pèrdues per deterioració del valor. 

b) A 31 de desembre de 2013, el valor net comptable de la participació 
de l’IVF en el 21,063% del capital de la Societat de Garantia 
Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) ha pujat a 10.272.821 
euros. Aquesta valoració s’hauria de corregir i incrementar en 
10.520.000 euros, tenint en compte que l’import recuperable de la 
inversió al tancament de l’exercici calculat conformement al criteri 
que segueix l’IVF era de 20.793.000 euros, com s’indica en l’apartat 
5.4. 

c) La deterioració de valor registrat per l’IVF a 31 de desembre de 2013 
sobre les seues inversions creditícies s’hauria d’incrementar en, 
almenys, 1.068.625 euros, segons les estimacions efectuades per 
aquesta Sindicatura, ateses les dificultats financeres i el retard en 
els pagaments de determinats prestataris, tal com s’indica en 
l’apartat 5.5 f). 

d) En 2012 i 2013 s’han executat tres avals que van ser concedits per 
l’Institut a tres fundacions esportives, com a garantia dels préstecs 
concedits per dues entitats financeres, per import conjunt de 
33.176.228 euros. La deterioració registrada a 31 de desembre de 
2013 per aquestes operacions ha sigut de 24.392.196 euros. La 
valoració adequada d’aquests saldos deutors per execució d’aval es 
troba condicionada als fets exposats en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

e) L’estimació dels passius contingents que es puguen derivar de 
l’execució dels avals concedits a quatre fundacions esportives es 
troba condicionada als fets i circumstàncies que es descriuen en 
l’apartat 5.6 a), sense que la memòria continga cap informació sobre 
la qüestió. 

En addició a això, indiquem tot seguit altres aspectes d’interés que s’han 
posat de manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Cal destacar la possible incidència en el funcionament futur de l’IVF 
de la concentració del risc per crèdits i avals contret amb el sector 
públic valencià. En l’apartat 5.5 e) es mostra un quadre resum del 
risc viu per préstecs i avals concedits per l’Institut al sector Públic 
valencià i a altres entitats de finalitat pública. A 31 de desembre de 
2013, el risc total per aquestes operacions ha pujat a 1.249.665.154 
euros, dels quals 882.609.886 euros corresponen a crèdits i 
367.055.267 euros, a avals. 
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b) A 31 de desembre de 2013, el balanç de l’IVF mostra una provisió 
per import de 14.291.441 euros per l’opció de recompra de les 
participacions que s’indiquen en l’apartat 5.8, com indica la nota 16 
de la memòria. En la data d’elaboració del present Informe, no s’ha 
tingut evidència de l’adopció del preceptiu Acord del Consell per a 
adquirir-les. 

 Igual com es va indicar en els informes de fiscalització dels 
exercicis 2011 i 2012, atès que la valoració d’aquesta inversió està 
condicionada a incerteses de caràcter urbanístic, no és possible 
efectuar una estimació fiable de les dites participacions al 
tancament de l’exercici 2013. 

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 2013 incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics en 
relació amb les àrees fiscalitzades. 

Tot seguit indiquem un aspecte d’interés que s’ha posat de manifest en 
el curs de la fiscalització efectuada: 

- Durant l’exercici 2013 el Comité de Finançament Empresarial ha 
aprovat dues operacions creditícies, els respectius expedients de les 
quals van ser informats desfavorablement pel servei tècnic 
responsable de l’avaluació de riscos, com s’indica en l’apartat 5.6. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Institut Valencià de Finances (IVF) va ser creat per la Llei 7/1990, de 28 
de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1991, en 
la seua disposició addicional vuitena, com una entitat de dret públic de 
la Generalitat i adscrita a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
i la seua finalitat és 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. Aquesta Llei ha sigut modificada 
posteriorment en alguns aspectes puntuals per les lleis de la Generalitat 
següents: Llei 6/1993, Llei 14/1997, Llei 10/1998 i Llei 16/2003. 

La Llei 5/2013 de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
d’Organització de la Generalitat, de 27 de desembre, ha modificat 
substancialment les funcions i competències de l’Institut, com es 
resumeix tot seguit: 

a) A partir de l’1 de gener de 2014, l’IVF assumeix les funcions que 
l’ordenament jurídic atribuïa a l’Agència de Tecnologia i Certificació 



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2013 

338 

Electrònica i passa a tenir la consideració de mitjà propi i servei 
tècnic de l’Administració del Consell i dels seus organismes i 
entitats de dret públic. 

b) En l’àmbit del finançament al sector privat empresarial, es preveu 
que l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) se 
subrogue en les funcions, drets, obligacions, procediments i 
relacions jurídiques que corresponguen a l’IVF i que tot seguit es 
relacionen: 

- En les operacions aprovades pel Comité de Finançament 
Empresarial amb posterioritat a l’1 de gener de 2013, així com 
aquelles operacions vinculades a l’emprenedoria que van ser 
aprovades per la Comissió d’Inversions de l’IVF amb 
anterioritat a la data esmentada. 

- En les participacions en societats de capital risc el titular de 
les quals siga l’IVF, en les quals reste una aportació superior al 
50% respecte del compromís inicial. 

c)  L’IVF continuarà gestionant els contractes de finançament al sector 
privat dels que siga titular i hagen sigut aprovats amb anterioritat a 
l’1 de gener de 2013, excepte els vinculats a l’emprenedoria 
mencionats en l’apartat anterior. 

d) Fins que es complete la transmissió d’actius i passius a l’IVACE per 
part de l’IVF, perdurarà el Comité de Finançament Empresarial, que 
exercirà les competències que li atribueix el Reglament de l’Institut, 
en la seua redacció donada pel Decret 20/2013, de 25 de gener, del 
Consell. Una vegada completada la transmissió, el Comité de 
Finançament Empresarial de l’IVF haurà de cessar en les seues 
funcions actuals. 

El Reglament de l’Institut vigent a 31 de desembre de 2013, va ser aprovat 
pel Decret 83/1994, de 26 d’abril, del Govern Valencià. Aquest Decret 
20/2013, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, determina l’adscripció 
orgànica de l’IVF a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, i, 
transitòriament, a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació, en determinades actuacions relacionades amb el finançament 
al sector privat. 

En la data d’elaboració d’aquest Informe s’ha produït l’assumpció de 
funcions de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica referida en 
l’apartat a) anterior, i estan pendents d’execució les previsions que es 
contenen en els apartats b), c) i d). 

En execució de la previsió normativa establida en la disposició final 
sisena de la Llei 5/2013, el 24 de gener de 2014 el Consell ha aprovat un 



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2013 

339 

nou Reglament Orgànic i Funcional, per a adaptar-se a les modificacions 
normatives exposades anteriorment. A més, es dota l’IVF de la 
possibilitat de col·laborar i assistir en les operacions de crèdit de les 
entitats locals. 

4.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

En la memòria d’activitats de l’Institut s’apleguen les actuacions 
següents que s’han portat a terme en 2013: 

Finançament del sector privat 

L’IVF ha concedit 69 noves operacions, per un import total de 20.820.000 
euros. Les operacions concedides són majoritàriament de la Línia de 
Suport Empresarial, Línia IVF Business Angels, Línia IVF Emprenedors, 
Línia IVF Creixement Empreses Innovadores i Línia IVF Venture Capital. 

A més, l’IVF ha aprovat un total de 36 operacions de reestructuració a fi 
de contribuir a equilibrar financerament les empreses. La quantia total 
d’aquestes operacions de reestructuració puja a 95.770.000 euros. 

Finançament del sector públic 

El conjunt d’operacions amb la Generalitat, societats mercantils 
públiques, entitats de dret públic, fundacions, universitats públiques i 
institucions firals, representen un risc viu a 31 de desembre de 2013 de 
882.609.886 euros. D’aquest import, el 62,3% correspon a préstecs 
concedits directament a la Generalitat. 

El risc viu a 31 de desembre de 2013 que deriva de la inversió creditícia 
de l’IVF és el següent, en euros: 

Concepte Import 
Crèdits directes al sector privat 324.000.000 

Línies de mediació sector privat 65.000.000 
Fons de capital risc sector privat 19.000.000 
Crèdits al sector públic valencià 884.000.000 

Total inversió creditícia 1.292.000.000 

Quadre 1 

Endeutament de l’IVF 

L’endeutament de l’IVF a 31 de desembre de 2013 ha assolit la xifra de 
1.060.000.000 d’euros, amb una disminució de 196.000.000 d’euros sobre 
l’any precedent. Aquesta disminució, segons l’IVF és deguda a 
l’amortització de les línies de mediació i a l’aportació de la Generalitat al 
Fons Social de l’Institut per 124.000.000 d’euros. 
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Pel que fa a l’endeutament a curt termini, en 2013 s’ha acordat la 
pròrroga, fins al febrer de 2014, del plec de prestació de serveis financers 
a la Generalitat i al seu sector públic. Al llarg de l’any s’ha anat fent ús de 
la totalitat de les línies a curt termini de l’Institut, fet que n’ha produït la 
renovació a mesura que s’anaven amortitzant. 

Quant a l’endeutament a llarg termini, en 2013 s’ha contractat un préstec 
amb una entitat financera per import de 32.700.000 euros. 

Durant 2013 l’IVF no ha realitzat cap emissió de bons. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Modificació del règim jurídic i competències de l’IVF 

La posada en funcionament de les previsions normatives indicades en 
l’apartat 4.1, que modifiquen l’estructura i competències de l’Institut, 
tindrà, possiblement, un efecte significatiu en la seua activitat 
econòmica  i, per tant, en els comptes anuals a partir de l’exercici 2014. 

La nota 21 de la memòria, relativa a fets posteriors, i l’informe de gestió 
informen dels canvis més importants en el funcionament de l’Entitat i en 
l’evolució previsible que tinga, derivats del canvi normatiu esmentat. 

Ampliació del fons social per compensació de saldos del FLA 

Tal com es va indicar en l’informe de fiscalització de l’exercici 2012, per 
Acord del Consell de 30 de maig de 2013 es va aprovar l’ampliació del 
fons social de l’IVF per 124.447.542 euros, subscrita i desemborsada 
mitjançant la compensació de les obligacions pendents de pagament que 
pel mateix import mantenia l’Institut amb la Generalitat, procedents del 
finançament del Fos de Liquiditat Autonòmica. 

5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç de l’Institut a 31 de desembre de 2013, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 
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ACTIU 31/12/2013 31/12/2012 Variació 
ACTIU NO CORRENT 875.584.279 1.032.373.408 (15,2%) 

Immobilitzat intangible 29.808 53.319 (44,1%) 

immobilitzat material 1.630.606 1.737.938 (6,2%) 

Inversions immobiliàries 1.487.120 1.527.275 (2,6%) 

Inv. empreses grup i associades a llarg termini  14.558.924 11.962.679 21,7% 

Inversions financeres a llarg termini 857.818.140 1.017.007.545 (15,7%) 

Actius por impost diferit 59.681 84.652 (29,5%) 

ACTIU CORRENT 368.958.998 285.193.876 29,4% 

Deutors comerc. i d’altres comptes per cobrar 26.211.541 14.414.579 81,8% 

Inv. empreses grup i associades a llarg termini 11.372 8.723 30,4% 

Inversions financeres a curt termini 341.189.090 269.610.965 26,5% 

Periodificacions a curt termini 69.407 86.313 (19,6%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 1.477.588 1.073.297 37,7% 

Total actiu 1.244.543.277 1.317.567.284 (5,5%) 

    
PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2013 31/12/2012 Variació 

PATRIMONI NET 125.304.243 3.204.467 3810,3% 

Fons propis 123.716.461 1.519.836 8040,1% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.587.782 1.684.631 (5,7%) 

PASSIU NO CORRENT 751.848.522 892.747.760 (15,8%) 

Provisions a llarg termini  14.576.343 14.438.656 1,0% 

Deutes a llarg termini 737.251.518 878.281.663 (16,1%) 

Passius per impost diferit 20.661 27.441 (24,7%) 

PASSIU CORRENT 367.390.511 421.615.057 (12,9%) 

Deutes a curt termini 365.890.634 420.440.168 (13,0%) 

Creditors comercials i d’altres comptes a pagar 1.499.877 1.174.888 27,7% 

Total patrimoni net i passiu 1.244.543.277 1.317.567.284 (5,5%) 

Quadre 2 

El compte de pèrdues i guanys de 2013 de l’Institut, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013 2012 Variació 

Import net de la xifra de negocis 45.279.666 55.189.048 (18,0%) 

Aprovisionaments (21.512.876) (32.476.295) (33,8%) 

D’altres ingressos d’explotació 830.427 14.899.735 (94,4%) 

Despeses de personal (2.703.542) (2.622.469) 3,1% 

D’altres despeses d’explotació (1.379.394) (31.905.939) (95,7%) 

Amortització de l’immobilitzat (202.337) (214.263) (5,6%) 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 119.749 131.111 (8,7%) 

Deterioració i resultat d’alienacions de l’immobilitzat (127.904) 14.699 (970,1%) 

D’altres resultats 0 102.653 (100,0%) 

Resultat d’explotació 20.303.789 3.118.282 551,1% 

Ingressos financers 5.232 14.882 (64,8%) 

Variació de valor raonable en instruments financers 13.079 16.196 (19,2%) 

Diferències de canvi 0 90.618 (100,0%) 

Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers (24.259.803) (52.034.908) (53,4%) 

Resultat financer (24.241.492) (51.913.211) 53,3% 

Resultat abans d’impostos (3.937.703) (48.794.929) 91,9% 

Impostos sobre beneficis (97.590) (187.797) (48,0%) 

Resultat de l’exercici per operacions continuades (4.035.293) (48.982.726) 91,8% 

Resultat de l’exercici (4.035.293) (48.982.726) 91,8% 

Quadre 3 

Tal com s’ha indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés 
les àrees inversions financeres i endeutament, així com els ingressos i 
despeses i els saldos de deutors comercial i d’altres comptes per cobrar 
vinculats a aquestes àrees. A més, s’ha efectuat un seguiment sobre les 
incidències posades de manifest en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior. 

Les inversions financeres a llarg i a curt termini, per un import conjunt 
de 1.199.007.230 euros, representen el 96,3% de l’actiu del balanç de 
l’exercici 2013. Aquestes inversions s’han vist reduïdes en un 6,8% 
respecte de l’exercici anterior. 

5.3. Inversions immobiliàries 

En aquest epígraf del balanç, l’IVF comptabilitza els immobles adquirits o 
adjudicats per recuperació de crèdits impagats. El valor pel qual figuren 
aquests immobles a 31 de desembre de 2013 és equivalent al valor 
comptable dels actius financers aplicats (crèdits impagats). D’aquesta 
manera se segueix el criteri fixat per aquesta Sindicatura en el seu 
informe de fiscalització de l’exercici 2010. 

No obstant això, repetim allò que vam indicar en l'informe de 
fiscalització de l'exercici anterior, quant al fet que l’Institut no disposa a 
31 de desembre de 2013 de taxacions actualitzades que permeten 
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conèixer l’import recuperable d’aquestes inversions i, per tant, no es pot 
determinar si hi ha pèrdues per deterioració del valor. 

5.4 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2013, 
juntament amb les xifres corresponents a l'exercici 2012, expressades en 
euros, és la següent: 

Inversions empreses associades 2013 2012 
Instruments de patrimoni 14.388.666 11.792.420 

Participacions en empreses associades 60.514.480 60.514.480 

Desemborsaments pendents (9.641.057) (11.583.192) 
Deterioració de valor (36.484.758) (37.138.868) 

Crèdits a empreses 170.259 170.259 
Total 14.558.924 11.962.679 

Quadre 4 

El detall del saldo de "Participacions en empreses associades", que es 
mostra en la nota 8 de la memòria, es resumeix en el quadre següent, 
elaborat en euros, el qual es recull el cost d'adquisició, els 
desemborsaments pendents i la deterioració del valor comptabilitzat a 31 
de desembre de 2013: 

Entitats/Fons Cost Desembors. 
pendent 

Deterioració Valor net 

SGR 25.991.147 0 (15.718.326) 10.272.821 

Comval Emprende, F.C.R. 3.000.000 (1.258.031) (1.357.295) 384.674 

TIRANT Inversión, F.C.R. 15.000.000 (883.026) (12.670.347) 1.446.627 

INNVAL Innovación y Desarrollo, F.C.R. 10.000.000 (7.500.000) (215.457) 2.284.543 

Desarrollos Urbanísticos Aguamarga 6.523.333 0 (6.523.333) 0 

Total 60.514.480 (9.641.057) (36.484.758) 14.388.666 

Quadre 5 

Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) 

La participació de l’IVF en el capital social de la Societat de Garantia 
Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) a 31 de desembre de 2013 és 
del 21,063% i el seu cost d’adquisició és de 25.991.147 euros. 

A 31 de desembre de 2012, l’IVF havia registrat una correcció valorativa 
del 100% del seu valor de cost, ja que havia pujat el patrimoni net de 
l’SGR a un import negatiu de 9.127.000 euros, per les pèrdues 
acumulades d’exercicis anteriors. 
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Pel que fa a la continuïtat de l’SGR, la nota 2 e) de la seua memòria 
destaca la importància del Contracte Marc de Reestructuració de Riscos i 
Deute subscrit entre aquests societat, entitats financeres, la Generalitat i 
l’IVF, el 26 de juliol de 2013, per refinançar-ne el deute. En virtut d’aquest 
contracte, les entitats financeres assumeixen el finançament de l’SGR 
per mitjà de dos tipus de finançament, senior i subordinat, amb la 
garantia d’aval de la Generalitat fins a un import màxim de 200.000.000 
d’euros. Aquest aval ha sigut formalitzat per mitjà de contracte de 26 de 
juliol de 2013. 

En l’esmentada nota de la memòria, s’afegeix que, a 31 de desembre de 
2013, l’SGR presenta un patrimoni net negatiu per import de 49.743.000 
euros, si bé no ha incorregut en cap causa de reducció de capital o 
dissolució obligatòria, ja que les entitats financeres li han concedit en 
2013 finançament participatiu subordinat per 148.641.000 euros que, 
d’acord amb la normativa mercantil vigent, computa com a patrimoni 
net a l’efecte de reducció de capital o dissolució obligatòria. 

Tenint això en compte, l’IVF ha comptabilitzat a 31 de desembre de 2013 
una reversió de la deterioració de la seua participació en l’SGR per import 
de 10.272.821 euros. 

Això no obstant, aquesta valoració s’ha de corregir, atès que per a 
determinar el patrimoni net de la seua participació, l’IVF va utilitzar un 
balanç provisional de l’SGR que, posteriorment, va ser modificat. Amb els 
comptes anuals definitius, el valor recuperable de la participació en l’SGR 
pujaria a 20.793.000 euros, tenint en compte el criteri seguit per l’IVF de 
considerar el deute subordinat com major patrimoni net. 

Així, el valor net comptable de la participació en l’SGR a 31 de desembre 
de 2013 s’hauria d’incrementar en 10.520.000 euros mitjançant la 
comptabilització d’una reversió addicional de la deterioració pel mateix 
import. 

D’altres inversions en empreses associades 

Pel que fa a la resta de participacions de l’IVF, s’ha comprovat la 
valoració adequada prenent en consideració els comptes anuals 
respectius al tancament de l’exercici 2013. 

5.5 Inversions financeres a llarg termini 

a) Composició i informació de la memòria 

La composició d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 
2013, juntament amb les xifres corresponents a l’exercici 2012 és la 
següent, en euros: 
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Concepte 2013 2012 
Instruments de patrimoni 370.143 635.672 

Préstec a llarg termini sector privat  236.445.232 257.571.722 

Préstec a llarg termini línies mediació  25.461.525 78.286.332 

Crèdits a llarg termini sector públic 647.072.781 729.570.437 

Crèdits a llarg termini al personal 394.854 398.032 

Deterioració de valor (*) (51.607.316) (49.454.650) 

Fons de garantia (319.080) 0 
Total 857.818.140 1.017.007.545 

(*) Vegeu quadre 11 

Quadre 6 

En la nota 9 de la memòria relativa als actius financers, l'IVF detalla 
la informació que es mostra en el quadre anterior. No obstant això, 
com ja hem comentat en informes de fiscalització d'exercicis 
anteriors, aquesta informació no és completa, ja que no inclou la 
referent a la naturalesa i el nivell de risc procedent d'instruments 
financers, tal com estableixen les normes d'elaboració de la 
memòria previstes en el Pla General de Comptabilitat. 

Aquesta informació tampoc no està recollida en l'informe de gestió, 
contravenint el 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. 

A més a més, la nota 4 de la memòria hauria de contenir la 
informació relativa als criteris aplicats per a determinar l'evidència 
objectiva de deterioració dels actius financers, així com el registre 
de la correcció de valor i la seua reversió i la baixa definitiva dels 
actius financers deteriorats. També hauria d'informar sobre els 
criteris comptables aplicats als actius financers, les condicions dels 
quals han sigut renegociades i que d'una altra manera estarien 
vençuts o deteriorats. 

b)  Préstecs a llarg termini al sector privat 

Amb objecte de revisar els procediments de concessió i gestió dels 
préstecs, analitzar les deterioracions de valor i determinar el 
registre comptable adequat de les dites operacions, s’ha efectuat 
una selecció de diverses operacions de préstec, amb venciments a 
curt i a llarg termini, atenent al seu import i a les seues 
característiques. 

El quadre següent detalla, en euros, els expedients revisats, 
corresponents a operacions concedides al sector privat: 
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Quadre 7 

Expedient 1451 

Aquest préstec va ser formalitzat el 30 de desembre de 2013, per 
4.500.000 euros, prèvia autorització del Comité de Finançament 
Empresarial, de 27 de novembre de 2013, amb un límit de 7.000.000 
d’euros, condicionant la quantitat final a la liquiditat que l’IVF 
pogués posar a disposició d’aquesta operació. Posteriorment, el 14 
de març de 2014 es va formalitzar un nou préstec per 2.500.000 
euros en els mateixos termes i garanties que l’anterior. 

Aquesta operació va ser informada desfavorablement pels serveis 
tècnics de l’IVF per l’existència d’incerteses importants relatives a 
la situació econòmica i financera del prestatari i a la solvència de 
les garanties oferides, entre altres factors. En l’últim informe tècnic 
emés el 21 de novembre de 2013 s’indica que el risc a aqueixa data 
amb l’empresa ja supera el límit de 5.000.000 d’euros establit en 
l’article 7 del Reglament Regulador de les Característiques i 
Condicions Generals de les Operacions de Risc de Crèdit de 
l’Institut. Aquest risc es quantifica en 6.625.000 euros per préstecs i 
3.111.000 euros per avals, aquests últims cancel·lats en març de 
2014. 

A més, s’afegeix que l’operació sol·licitada no compleix els requisits 
de cap de les línies de finançament actualment oferides per l’IVF i 
que la finalitat del préstec sol·licitat quedaria exclosa de l’activitat 
creditícia de l’Institut en virtut de l’article 6.3 del Reglament 
esmentat. També s’indica que l’operació sol·licitada podria ser 
considerada com a ajuda d’Estat per la Comissió Europea. 

Per la seua banda, l’article 3.5 del Reglament estableix que el 
Comité de Finançament Empresarial, atenent raons 
d’excepcionalitat derivades dels principis generals que regeixen 
l’activitat creditícia de l’IVF a justificar degudament en l’acord que 

Expedients 
Quantia del Deute viu 

préstec 31-12-2013 
1402 100.000 49.510 

1418 100.000 99.518 

1419 215.000 213.965 

1451 4.500.000 4.466.377 

1458 100.000 46.657 

1463 100.000 71.716 

1506 1.400.000 1.389.923 

Sector privat 6.515.000 6.337.666 
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es tracte, podrà aprovar operacions per import superior a les 
quantitats establides en l’article 7. 

En l’acta del Comité de Finançament Empresarial de 27 de 
novembre de 2013 es justifica la concessió del préstec per raons de 
naturalesa estratègica per a la Comunitat Valenciana, l’existència 
d’un pla de viabilitat, la suficiència de les garanties, compromisos i 
declaracions assumits pel prestatari i l’existència de negociacions 
per a una inversió de capital important per part de nous 
accionistes. 

Expedient 1506 

L’operació 1506, per import d’1.400.000 euros, concedida a un 
institut tecnològic integrat en la xarxa d’instituts tecnològics de 
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), va ser 
aprovada pel Comité de Finançament Empresarial el 27 de 
novembre de 2013. 

El seu objecte és el d’anticipar el cobrament de subvencions a 
percebre de l’IVACE per a cobrir necessitats transitòries de 
circulant. 

D’aquesta operació en van informar desfavorablement els serveis 
tècnics de l’IVF en vista dels riscos addicionals que s’assumien amb 
el prestatari. En addició a això, l’informe tècnic adverteix de 
l’incompliment del que estableix l’article 6.3 del Reglament, així 
com dels requisits de les línies de finançament de l’IVF. També 
s’indica que en la situació actual i amb les condicions demandades 
aquesta operació podria ser considerada com a ajuda d’Estat a una 
entitat en crisi, motiu pel qual podria ser preceptiva la sol·licitud 
d’autorització a la Comissió Europea. 

c) Préstecs a llarg termini al sector públic 

En el quadre següent es mostren els expedients revisats 
corresponents al sector públic de la Generalitat, en euros: 

Expedients Quantia del 
préstec 

Deute viu 
a 31-12-13 

18250   CIUTAT DE LA LLUM  3.000.000 3.000.000 

18428   CIUTAT DE LA LLUM 3.000.000 3.000.000 

18718   CACSA 68.000.000 68.000.000 

18393   GENERALITAT 34.000.000 0 

18580   GENERALITAT 47.979.750 48.025.649 

Sector públic 155.979.750 122.025.649 

Quadre 8 
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Els dos préstecs concedits a la Ciutat de la Llum tenen per objecte 
“donar compliment a la Decisió de 7 de maig de 2012 de la Comissió 
Europea relativa a l’ajuda estatal SA.22668 concedida per Espanya a 
la Ciutat de la Llum, no implicant noves activitats en el complex 
cinematogràfic, sinó la cancel·lació o cessament de les que anaven 
desenvolupant-se abans de la Decisió esmentada”. La sol·licitud 
d’aquests préstecs obeeix a les necessitats de tresoreria derivades 
dels pagaments urgents que s’hagen de realitzar en el marc procés 
de liquidació de la societat. 

El 7 de març de 2014 s’ha concedit una nova operació a Ciutat de la 
Llum per import de 3.000.000 d’euros en els mateixos termes que 
les dues anteriors. 

El préstec 18718 a CACSA va ser formalitzat el 2o de desembre de 
2013, amb venciment de 15 de desembre de 2014. Aquest préstec és 
una renovació del contracte subscrit el 12 de desembre de 2006, per 
import de 60.000.000 d’euros, amb un termini de 2 anys, que s’ha 
anat prorrogant successivament i que tenia com a objecte atendre 
les necessitats de circulant, així com del contracte subscrit el 23 de 
desembre de 2011, per import de 8.100.000 euros, amb un termini de 
2 anys, la finalitat del qual era cancel·lar una pòlissa de crèdit 
mantinguda amb una entitat financera. 

El préstec 18393 a la Generalitat es va formalitzar el 8 de juliol de 
2013 per finançar transitòriament, per un termini d’un dia, el 
pagament d’interessos de l’Eurobono 2005, fins a l’obtenció del 
primer lliurament del Fons de Liquiditat Autonòmica, que va tenir 
lloc el 9 de juliol. 

El préstec 18580 a la Generalitat es va formalitzar el 23 d’octubre de 
2013, amb venciment el 23 de juliol de 2014, per import de 
48.100.000 euros. Aquest préstec té per objecte afrontar el 
venciment d’un altre préstec concedit per l’IVF per 40.000.000 
d’euros, amb venciment el 23 d’octubre de 2013, així com la 
cobertura de necessitats de tresoreria addicionals per un import 
conjunt de 8.100.000 euros. 

d) Seguiment d’exercicis anteriors 

S’han revisat tretze expedients relatius a préstecs privats concedits 
en exercicis anteriors i que en 2013 han sigut objecte de modificació 
o reestructuració de les condicions inicials. El saldo viu d’aquests 
préstecs a 31 de desembre de 2013 pujava a 41.600.406 euros. S’ha 
prestat atenció especial a l’existència de possibles indicis de 
deterioració de valor. 

En el quadre següent es detallen, en euros, els expedients revisats: 
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Expedients 
Quantia del Deute viu 

préstec 31-12-2013 
815 6.475.247 4.064.442 

960 1.200.000 846.469 

1392 6.117.647 5.814.207 

1400 2.843.016 2.843.016 

1412 7.800.000 5.886.682 

1416 4.176.508 2.983.220 

1424 4.000.000 3.991.950 

1450 2.625.000 2.619.708 

1475 9.087.035 9.087.035 

1487 449.775 448.924 

1488 170.634 170.276 

1489 1.997.571 1.993.743 

1490 853.343 850.734 

Total 47.795.776 41.600.406 

Quadre 9 

La revisió d’aquests expedients no ha posat de manifest incidències 
significatives. 

e) Crèdits i avals al sector públic valencià 

L’Institut, a través de la Comissió d’Inversions, estableix l’import 
màxim dels préstecs que pot concedir al sector públic. A 31 de 
desembre de 2013, el límit global màxim autoritzat va ser de 
950.00.000 d’euros. Al tancament de l’exercici, el saldo viu de les 
operacions de crèdit al sector públic valencià va pujar a 882.609.886 
euros, com mostra la nota 9.2.2 de la memòria. D’aquest import, 
647.072.781 euros corresponen a operacions a llarg termini i 
235.537.105 euros, a curt termini. 

Així mateix, l’Institut ha prestat avals a favor d’aquestes entitats, 
mantenint un risc viu al tancament de l’exercici de 415.781.730 
euros, dels quals 357.546.840 euros corresponen, segons la 
classificació efectuada per l’IVF, a entitats del sector públic i 
58.234.890 euros a empreses municipals, col·laboracions públic-
privades i d’altres. Aquest risc per aval s’ha reduït en un 18,3% 
respecte al risc al tancament de l’exercici 2012. 

Tot seguit es mostra un quadre resum del risc viu per préstecs i 
avals de totes aquestes entitats a 31 de desembre de 2013. 

  



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2013 

350 

Entitat Préstec Avals Risc total 

GENERALITAT 549.498.858   549.498.858 

CACSA 92.803.374 271.826.954 364.630.328 

EPSAR 159.968.582 27.800.000 187.768.582 

Institució firal alacantina  33.800.000 3.508.427 37.308.427 

EIGE   36.000.000 36.000.000 

SPTCV 10.000.000 5.171.095 15.171.095 

Fundació Jaume II 11.289.072   11.289.072 

VAERSA 10.000.000   10.000.000 

UJI 9.000.000   9.000.000 

Fundació de la C.V. Centre d’Investigació Príncep Felip  6.319.398 6.319.398 

Ciutat de la Llum 6.000.000   6.000.000 

Fira Mostrari Internacional de València   6.000.000 6.000.000 

RTVV   5.941.477 5.941.477 

CulturArts   3.000.000 3.000.000 

Grup IVHSA   1.487.916 1.487.916 

Fundació C.E. Ciutat de la Llum 250.000   250.000 

D’altres entitats de finalitat pública   48.726.463 48.726.463 

Total 882.609.886 415.781.730 1.298.391.616 

Quadre 10 

f) Correccions valoratives per deterioració de valor 

L’import total de les correccions valoratives per deterioració de 
valor de les inversions financeres a curt i a llarg termini de l’Institut 
puja a 117.794.615 euros, amb el detall següent: 

Provisions Llarg termini Curt termini Total 
Provisió específica 51.607.316 (*) 66.187.299 (**) 117.794.615 

(*) Vegeu quadre 6  (**) Vegeu quadre 12 

Quadre 11 

El Reglament Regulador de les Característiques i Condicions 
Generals de les Operacions de Risc de Crèdit de l’IVF no conté cap 
apartat relatiu als mètodes que ha d’utilitzar l’Institut per 
identificar la deterioració dels crèdits i la cobertura necessària. Com 
s’indica en l’apartat 5.5 a), la memòria hauria d’informar dels 
criteris aplicats per l’Institut per a estimar i comptabilitzar la 
deterioració de valor. 

Segons es desprén de la documentació examinada, l’IVF realitza 
una anàlisi individualitzada de les operacions i, en funció de la 
situació de l’acreditat i de la informació disponible, estableix el 
percentatge de recuperació d’aquelles operacions que estan 
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classificades com de cobrament dubtós i calcula el valor actual dels 
fluxos d’efectiu futurs previstos. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la valoració adequada 
de les operacions creditícies a 31 de desembre de 2013, s’ha posat 
de manifest que la deterioració de valor comptabilitzada per l’IVF 
s’hauria d’incrementar en, almenys, 1.068.625 euros, segons les 
estimacions efectuades per aquesta Sindicatura, ateses les 
dificultats financeres i l’endarreriment en els pagaments de 
determinats prestataris. 

5.6 Inversions financeres a curt termini 

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2013, juntament 
amb les xifres corresponents a l’exercici 2012, és la següent, en euros: 

Inversions financeres a curt termini 2013 2012 
Crèdits a curt termini 85.127.518 84.856.218 

Crèdits a curt termini sector públic 231.740.305 143.617.076 

Préstecs a curt termini línies de mediació 39.926.563 48.709.453 

Interessos a curt termini de crèdits 4.607.205 4.467.742 

Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 860.280 860.280 

Deutors per execució d’avals 38.457.954 37.467.884 

Deutors per capital i interessos vençuts 5.384.239 4.714.635 

Derivats (vegeu apartat 5.11) 1.272.325 4.186.921 

Deterioració de valor crèdits a curt termini (*) (35.653.097) (32.625.992) 

Deterioració de valor deutors per execució d’avals (*) (29.673.922) (25.782.973) 

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

Total 341.189.090 269.610.965 

(*) Vegeu quadre 11 

Quadre 12 

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” s’han analitzat en l’apartat 5.5 d’aquest Informe. 

El saldo del compte “Interessos a curt termini de crèdits” aplega 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 sigut atesos al seu venciment. 
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a) Deutors per execució d’avals a fundacions esportives 

El saldo del compte “Deutors per execució d’avals” conté, 
fonamentalment, l’import que es deu per tres fundacions esportives 
per l’execució dels avals concedits per l’IVF, en garantia de préstecs 
concedits per dues entitats financeres, per un import conjunt de 
33.176.228 euros, sobre els quals d’Institut té registrat una 
deterioració per 24.392.196 euros. 

El saldo deutor d’una d’aquestes tres fundacions esportives a què es 
fa referència més endavant és de 4.930.139 euros i es troba proveït 
al 100%. 

La valoració adequada d’aquests saldos deutors per execució d’aval 
es troba condicionada a les negociacions i a les accions judicials 
que a la data d’elaboració d’aquest Informe s’estan portant a terme 
per a recuperar o refinançar els saldos que es deuen, així com al 
compliment de les condicions contractuals acordades amb una de 
les fundacions (vegeu apartat següent). 

b) Avals a fundacions esportives no executats a 31 de desembre de 2013 

A 31 de desembre de 2013, continuen en vigor els avals concedits a 
una de les dues fundacions anteriors i a una altra fundació 
esportiva, per 5.000.000 d’euros i 5.650.000 euros, respectivament, 
ambdós com a garantia de préstecs concedits en els seu dia per 
entitats financeres. 

Pel que fa a l’aval concedit a una altra fundació esportiva per 
import de 81.000.000 d’euros, cal indicar que el 24 d’octubre de 2014 
s’ha formalitzat escriptura de carta de pagament i cancel·lació de 
garanties entre la dita fundació i l’IVF, en la qual s’acorda cancel·lar 
l’aval així com pagar un import de 6.000.000 d’euros corresponents 
a l’import executat en 2013 (inclòs en “Deutors per execució 
d’avals” per import de 4.930.139 euros) més certes comissions per 
aval pendents de cobrament. Tot això subjecte a determinades 
condicions suspensives relatives a la venda de les accions del club 
de futbol a un tercer i la consegüent formalització documental, i 
amb la venda esmentada i els documents indicats sotmesos a 
l’aprovació pel Consell Superior d’Esports i pel Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat. 

En relació amb això, el 27 d’octubre de 2014 l’IVF i l’entitat financera 
que reclama l’execució de l’aval han presentat davant del jutjat de 
València un escrit sol·licitant la suspensió per un termini de dos 
mesos del procediment d’execució de títols no judicials iniciat per 
la dita entitat sobre un venciment d’interessos impagat per la 
fundació. Una vegada complides les condicions suspensives 
indicades amb anterioritat, les dues entitats tenen el compromís de 



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2013 

353 

sol·licitar conjuntament la terminació del procediment judicial per 
satisfacció extraprocessal. 

D’altra banda, cal destacar que la Comissió Europea ha iniciat el 
procediment previst en l’article 108.2 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea (TFUE) en relació amb suposades ajudes en favor 
de tres clubs de futbol de la Comunitat Valenciana. A tal efecte, 
mitjançant invitació de la Comissió als interessats perquè 
presenten observacions, publicada en el DOUE el 7 de març de 2014, 
aquesta Institució constata que Espanya concedeix ajudes de 
funcionament a tres clubs esportius que no es poden justificar 
d’acord amb l’article 107.3 c) del TFUE i manifesta els seus dubtes 
sobre si les fundacions esportives respectives es poden haver 
beneficiat també d’ajudes no compatibles amb el mercat interior, 
en els termes previstos en l’article 107 del Tractat. En aquest cas, 
l’article 14 del Reglament del Consell estableix que tota ajuda 
concedida il·legalment podrà ser recuperada del seu beneficiari. 

L’estimació dels passius contingents que es poguessen derivar de 
l’execució dels avals anteriors es troba condicionada al compliment 
de les condicions indicades i al resultat de les negociacions, 
procediments judicials i requeriments comunitaris actualment en 
curs. Existeix, per tant, incertesa sobre fets futurs que podrien 
afectar de manera significativa el patrimoni net de l’Institut a 31 de 
desembre de 2013. 

La memòria de l’IVF no informa dels fets anteriorment descrits i del 
risc que se’n deriva. 

c)  Deutors per execució d’avals a empreses 

El saldo del compte “Deutors per execució d’avals” inclou l’import 
que deu una empresa com a conseqüència de l’execució dels avals 
prestats per l’IVF en el seu dia de garantia de deutes, el venciment 
dels quals s’ha produït en l’exercici 2013, per un import conjunt de 
5.281.726 euros. A 31 de desembre de 2013, l’IVF ha registrat una 
correcció valorativa del 100%. 

5.7 Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 

Els saldo d’aquest epígraf del balanç ha pujat a 31 de desembre de 2013 a 
26.211.541 euros, dels quals 18.763.522 euros corresponen al saldo del 
compte “Deutors diversos”. En aquest compte s’aplega, fonamentalment, 
l’import de les comissions per avals prestats, pendents de facturar. 

5.8 Provisions a llarg termini 

A 31 de desembre de 2013, el saldo d’aquest epígraf puja a 14.576.343 
euros, dels quals 14.291.441 euros corresponen a la provisió dotada pels 
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passius contingents derivats dels riscos assumits per l’Institut en 
exercicis anteriors. 

Com hem anat indicant en informes de fiscalització anteriors, l’IVF va 
signar juntament amb altres creditors l’acceptació de compensació de 
crèdits d’un acreditat per participacions de capital mitjançant escriptura 
signada el 9 d’abril de 2008. Així mateix, l’Institut va acceptar una opció 
de recompta de la participació de dos dels nous socis (entitats 
financeres) pel valor de la seua inversió més una taxa de rendibilitat 
anual en un període de tres anys. 

En addició a això, en 2010 l’IVF juntament amb altres socis que 
participen en el capital d’aquest acreditat van formalitzar una operació 
de crèdit amb el deutor, amb venciment en abril de 2015. L’import 
prestat per l’IVF puja a 170.259 euros (nota 22 de la memòria). Al seu 
torn, l’Institut es comprometia a adquirir la part del crèdit dels dos socis 
que han exercitat la seua opció de venda, per un import de 748.332 euros 
més interessos. 

Com a conseqüència d’aquests acords, l’IVF va donar de baixa la 
correcció valorativa per riscos i despeses i va constituir una provisió que, 
a 31 de desembre de 2013, puja a 14.291.441 euros, tenint en compte la 
situació descrita anteriorment. 

Des de l’exercici 2011, els dos socis han anat comunicant a l’IVF l’exercici 
de la seua opció de venda; 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 executades les opcions 
de venda, l’IVF ostentaria el 74,76% del capital de la societat Desarrollos 
Urbanísticos Aguamarga, SL, actualment participada al 20,18% (nota 8.4 
de la memòria). 

Aquestes operacions no s’han fet efectives a causa de la necessària 
autorització prèvia del Consell, per tractar-se d’una participació 
majoritària en una societat mercantil. Durant 2014, en contestació als 
últims requeriments dels dos socis, rebuts en maig i juny del dit any, 
l’IVF va iniciar la tramitació de les gestions oportunes per a obtenir 
l’autorització administrativa pertinent. 

El 23 d’octubre de 2014, un dels dos socis i l’IVF van formalitzar una 
escriptura de compliment d’opció de venda i compravenda de 
participacions i crèdit, subjectes a condició suspensiva, per un import 
conjunt de 20.188.196 euros més els interessos meritats des de la data 
d’exercici definitiu de l’opció de venda (19 de novembre de 2011). 
Aquesta condició suspensiva és l’atorgament de l’autorització preceptiva 
de l’operació pel Consell de la Generalitat. 

Aquesta autorització no s’ha realitzat en la data d’elaboració d’aquest 
Informe. 
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Igual com es va indicar en els informes de fiscalització dels exercicis 
2011 i 2012, atès que la valoració d’aquesta inversió està condicionada a 
incerteses de caràcter urbanístic, no és possible efectuar una estimació 
fiable de les dites participacions al tancament de l’exercici econòmic 
2013. 

D’altra banda, la recuperació dels crèdits és incerta, atès 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. 

Les notes de la memòria 16, “Provisions i contingències” i 23.2, “D’altres 
compromisos” mostren la informació rellevant sobre aquesta 
contingència. 

5.9 Deutes amb entitats de crèdit a llarg i a curt termini 

El volum viu d’endeutament a llarg i a curt termini a 31 de desembre de 
2013 ha pujat a 1.083.999.099 euros. Ha experimentat, doncs, una 
reducció del 15,8% respecte a l’exercici 2012. Aquest import no supera el 
límit de 1.600.000.000 d’euros establit en l’article 41.7 de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2013. 

En el compte “Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini” del 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 2013 puja a 721.891.634 euros 

En “Deutes amb entitats de crèdit a curt termini” del passiu corrent, es 
registren els préstecs i crèdits concedits a l’Institut per diverses entitats 
financeres amb venciment a curt termini, així com els deutes per 
interessos. L’import a 31 de desembre de 2013 puja a 323.092.367 euros. 
En aquest import s’inclouen 19.291.597 euros corresponents als 
pagaments de deute financer realitzats per l’Institut de Crèdit Oficial en 
virtut del Mecanisme Transitori de Liquiditat (FLA). Atesa la naturalesa 
del dit deute, assumit per la Generalitat, al tancament de l’exercici 
aquest saldo s’hauria de reclassificar en l’epígraf “D’altres passius 
financers”, dins de “Deutes a curt termini”, en el passiu corrent. 

En relació amb això, cal assenyalar que, per Acord del Consell de 30 de 
maig de 2013, es va aprovar ampliar el fons social de l’IVF en 124.447.542 
euros, ampliació que va ser subscrita i desemborsada mitjançant 
compensació de les obligacions pendents de pagament que pel mateix 
import mantenia l’Institut amb la Generalitat, procedents de l’assumpció 
del deute financer derivat de l’aplicació del Mecanisme de Liquiditat 
esmentat. 

En addició a això, per Acord del Consell de 29 d’agost de 2013 es va 
acordar la compensació d’obligacions pendents de pagament amb la 
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Generalitat, per import de 64.194.971 euros, mitjançant la cancel·lació 
parcial d’un dels préstecs que hi mantenia. 

De la mateixa manera, mitjançant Acord del Consell de 31 de gener de 
2014 s’aprova la compensació de saldos procedents del mecanisme de 
finançament FLA per mitjà de la cancel·lació parcial del dit préstec per 
import de 19.291.597 euros. 

La nota 10 de la memòria “Passius financers” mostra la informació 
rellevant sobre els deutes esmentats. 

5.10 Obligacions i d’altres valors negociables a 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 aquest epígraf del passiu corrent, figura una emissió de bons 
realitzada per l’IVF en l’exercici 2009 que no havia vençut al tancament 
de 2013. Les característiques principals d’aquesta emissió es desglossen 
en el quadre següent, amb el saldo pendent de pagament a 31 de 
desembre de 2013, en euros: 

Quadre 13 

Durant l’exercici 2013 han sigut amortitzades al seu venciment dues 
emissions més de bons per un import nominal conjunt de 150.000.000 
d’euros. 

Les proves realitzades per aquesta Sindicatura han posat de manifest 
que la valoració de l’emissió de bons indicada s’ha realitzat 
conformement a les normes de registre i valoració establides pel Pla 
General de Comptabilitat. 

5.11 Derivats 

En el quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la 
informació que ha facilitat l’IVF, es resumeixen els aspectes més 
destacables relatius als tipus de permutes financeres (swaps) que manté 
l’Institut a 31 de desembre de 2013, en euros: 

Entitat 
col·locadora 

Valor 
nominal 
emissió 

F. emissió o 
desembors. 

Preu 
emissió 

Data 
amortització 

Tipus 
d’interés 

Comissió 
col·locació 

Saldo  
31-12-2013 

Morgan 
Stanley  

39.000.000 03/12/2009 
100% 
Valor 

Nominal 
03/12/2014 

Euribor3M
+0,78% 

82.000 39.015.098 
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Tipus d’swap 
Interessos meritats Periodificacions 

Ingressos 
financers 

Despeses 
financeres 

Deutors 
swaps 

Creditors 
swaps 

De cobertura de préstecs rebuts 1.467.993 1.467.993 898.595 0 

De cobertura de bons 208.950 209.150 0 0 

De cobertura de préstecs concedits 29.345 29.145 0 8.231 

De tipus d’interés (empreses públiques) 312.413 299.334 373.730 36.665 

  2.018.701 2.005.622 1.272.325 44.896 

Quadre 14 

La diferència entre ingressos i despeses financeres és de 13.079 euros i es 
recull amb signe positiu (ingrés) en l’epígraf “Variació del valor raonable 
en instruments financers” del compte de pèrdues i guanys de l’IVF. 

Les notes de la memòria 4.5, “Cobertures comptables” i 11, 
“Comptabilitat de cobertures”, mostren el detall, composició i informació 
rellevant sobre els conceptes esmentats. 

Les proves realitzades per aquesta Sindicatura no han posat de manifest 
incidències significatives. 

5.12 Import net de la xifra de negocis 

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2013, juntament 
amb les xifres corresponents a l’exercici 2012, és la següent, en euros: 

Concepte 2013 2012 
Interessos per préstecs concedits 4.793.148 7.243.115 

Interessos per préstecs línies mediació 1.574.867 4.399.314 

Interessos per préstecs al sector públic 34.883.886 36.185.081 

Comissions per préstecs concedits 308.533 318.694 

Comissions per préstecs al sector públic 147.806 603.423 

Interessos de demora de préstecs al sector privat 391.572 297.769 

Interessos de demora de préstecs al sector públic 19.334 475.881 

Prestacions de serveis 3.160.521 5.665.771 

Total 45.279.666 55.189.048 

Quadre 15 

Els comptes “Interessos per préstecs concedits” i “Interessos per préstecs 
al sector públic” recullen els interessos meritats pels préstecs concedits 
per l’IVF analitzats en els apartats 5.5 i 5.6 d’aquest Informe. 

Els tipus d’interés d’aplicació general giren a l’entorn de l’Euribor més un 
diferencial. A partir de juny de 2010, el reglament ja no limita el 
diferencial màxim, sinó que estableix que el tipus d’interés de referència 
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juntament amb el diferencial no serà inferior al cost de finançament alié 
de l’IVF. 

En “Comissions per préstecs concedits”, es registra la comissió 
d’apertura dels préstecs desemborsats, que puja generalment a un 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, que estava 
establida en 0,75%. El registre comptable es realitza per l’import resultant 
d’aplicar el tipus d’interés efectiu al llarg de la vida del préstec. 

No obstant això, l’import pendent de meritar de la comissió d’apertura 
de les operacions que han sigut objecte de reestructuració ha sigut 
imputat en l’exercici de la novació. A la data d’aquest Informe, l’Institut 
no ha modificat l’aplicació informàtica per a imputar adequadament en 
el compte de resultats les comissions d’apertura de les operacions 
creditícies novades, motiu pel qual no ha atès la recomanació 
expressada en informes de fiscalització anteriors. 

L’IVF ha comptabilitzat en “Prestació de serveis” els ingressos per les 
comissions meritades durant l’exercici pels avals prestats pel mateix 
Institut, així com pels avals prestats per la Generalitat que tramita i 
gestiona l’Institut. 

Durant l’exercici 2013, els únics avals concedits per la Generalitat i 
gestionats per l’IVF corresponen al contracte marc de finançament de 
l’SGR, per import de 200.000.000 d’euros (apartat 5.4), així com al 
contracte de refinançament amb l’SGR, per import d’1.668.977 euros. 

L’article 39 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2013 limita 
els avals prestats per la Generalitat a un import de 1.150.000.000 d’euros, 
que no ha sigut superat. 

5.13  Aprovisionaments 

Els interessos meritats en l’any 2013 pels préstecs rebuts per l’Institut, 
pòlisses de crèdit contractades i emissions de bons realitzades (apartats 
5.9 i 5.10) han pujat a 21.512.876 euros, tal com recull l’epígraf 
“Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys. Aquestes despeses 
s’han vist reduïdes en un 33,8% respecte a l’exercici anterior. 

El quadre següent mostra, en euros, el desglossament del cost 
d’endeutament per tipus d’operacions: 
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Cost endeutament per: Import 
Préstecs a llarg termini 13.316.507 

Préstecs a curt termini 4.259.130 

Pòlisses de crèdit 2.161.010 

Obligacions i bons 760.496 

Comissions 1.015.733 
Totals 21.512.876 

Quadre 16 

Les proves realitzades per aquesta Institució no han posat de manifest 
incidències significatives. 

6. FETS POSTERIORS 

Tot seguit indiquem determinats fets que han esdevingut entre la data 
del balanç i la d’elaboració d’aquest Informe, que tenen o podrien tenir 
efecte en els comptes esmentats així com en el desplegament de 
l’activitat futura de l’Institut. 

Modificació règim jurídic i competències de l’IVF 

Com s’indica en l’apartat 4.1, la Llei 5/2013 de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i d’Organització de la Generalitat ha introduït canvis 
substancials en les funcions, competències i estructura de l’IVF que en 
modifiquen el règim jurídic perquè entre en vigor l’1 de gener de 2014. 

Atesa la previsió normativa que conté la disposició final sisena de la dita 
Llei, el Consell, en sessió de data 24 de gener de 2014, ha aprovat un nou 
Reglament Orgànic i Funcional de l’IVF, a fi d’adaptar tant les funcions 
com els seus òrgans de govern al seu nou règim i, al seu torn, 
homogeneïtzar-ne l’estructura i continguts amb la resta d’entitats que 
formen part del sector públic empresarial autonòmic. 

Fons de Liquiditat Autonòmica 

Mitjançant Acord del Consell d’1 d’agost de 2014, es ratifica que es fa 
càrrec de venciments addicionals d’operacions financeres atesos pel 
Fons de Liquiditat Autonòmica de 2014 i es declara extingit per 
compensació el deute de la Generalitat amb l’IVF per import de 
114.905.159 euros. 

Avals a fundacions esportives 

Tal com indiquem en l’apartat 5.6, el 24 d’octubre de 2014 s’ha 
formalitzat escriptura de carta de pagament i cancel·lació de garanties 
entre una fundació esportiva i l’IVF, en la qual s’acorda cancel·lar l’aval 
per import de 81.000.000 d’euros, així com el pagament d’un import de 
6.000.000 d’euros que deu la dita Fundació a l’Institut, tot això sota certes 
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condicions suspensives pendents de complir-se a la data d’aquest 
Informe. 

Exercici d’opcions de venda 

Tal com indiquem en l’apartat 5.8, el 23 d’octubre de 2014, una entitat 
financera i l’IVF van formalitzar una escriptura de compliment d’opció 
de venda i compravenda de participacions i crèdit, subjectes a condició 
suspensiva, per un import conjunt de 20.188.196 euros més interessos. 

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 evitar 
que es repetisquen en exercicis futurs. 

A més a més, fem les recomanacions que indiquem tot seguit. 

A la data d’elaboració d’aquest Informe, l’IVF no ha donat trasllat a 
aquesta Sindicatura de Comptes de les mesures adoptades a fi d’atendre 
les incidències que s’indiquen en l’Informe de l’exercici anterior. 

a) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

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

a.2)  El reglament regulador de les característiques i condicions 
generals de les operacions de risc de l’IVF hauria de contenir 
un apartat relatiu als mètodes que ha d’utilitzar l’Institut per 
identificar la deterioració dels crèdits i la cobertura necessària. 
A més, la nota de la memòria relativa a normes de registre i 
valoració hauria d’informar sobre aquests aspectes, com 
estableixen les normes del PGC reguladores del contingut de la 
memòria (apartat 5.5). 

a.3) Pel que fa a la recomanació proposada en exercicis anteriors 
relativa a la imputació adequada en el compte de resultats de 
les comissions d’apertura de les operacions creditícies 
novades (apartat 5.12), com que no ha sigut complimentada 
per l’Institut, recomanem realitzar els treballs necessaris per 
implantar-la amb la major brevetat. 


