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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha auditat els comptes anuals de 
l'Institut Valencià de Finances (IVF), que estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2014, 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 dita data i que s'adjunten íntegrament en l'annex III 
d'aquest Informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L'IVF EN RELACIÓ 
AMB ELS COMPTES ANUALS 

La Direcció General és l'òrgan responsable de formular els comptes 
anuals adjunts perquè expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, i dels resultats de l'IVF, d'acord amb el marc normatiu 
d'informació financera aplicable, que s'identifica en la nota 1 de la 
memòria adjunta, i del control intern que consideren necessari per a 
permetre la preparació dels comptes anuals lliures d'incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

Els dits comptes van ser formulats per la directora general de l'IVF el 31 
de març de 2015 i presentades a la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny de 2015, sense 
adjuntar l'informe d'auditoria dels comptes. El Consell General en la 
sessió realitzada el 24 de juny de 2015, acorda retardar l'aprovació dels 
comptes anuals a l'acabament dels treballs d'auditoria de comptes 
anuals contractats en juny de 2015 per la IGC. 

A més a més, la Direcció General i el Consell General han de garantir que 
les activitats, les operacions financeres i la informació reflectida en dits 
comptes resulten de conformitat amb les normes aplicables. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes 
anuals adjunts. 

Amb aquesta finalitat, hem dut a terme el treball d'acord amb els 
Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control 
extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell 
de la Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura acomplisca 
els requeriments d'ètica, així com que planifiquem i executem l'auditoria 
a fi d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures 
d'incorreccions materials i que les activitats i operacions financeres 
realitzades durant l'exercici, així la informació reflectida en els comptes 
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anuals, resulten de conformitat en tots els aspectes significatius amb les 
normes aplicables. 

Una auditoria requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d'auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals durant l'exercici fiscalitzat. Els procediments seleccionats 
depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. 

En efectuar les dites valoracions del risc, l'auditor té en compte el control 
intern rellevant perquè l'Entitat formule els comptes anuals, a fi de 
dissenyar els procediments d'auditoria adequats en funció de les 
circumstàncies i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre 
l'eficàcia del control intern de l'Entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la 
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, 
així com l'avaluació de la presentació dels comptes anuals presos 
conjuntament. 

Considerem que l'evidència de l'auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió de 
fiscalització amb excepcions. 

4. INFORME D'AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonament de l'opinió amb excepcions 

a) El saldo de l'epígraf del balanç, "Inversions immobiliàries" al 
tancament de l'exercici era d'1.493.967 euros. En aquest epígraf, 
l'IVF comptabilitza els immobles adquirits o adjudicats en 
recuperació de crèdits impagats. Quant a la seua adequada 
classificació i presentació en balanç, vegeu la recomanació 
continguda en l'apartat 6 del present Informe.  

 Pel que fa a la valoració dels dits immobles al tancament de 
l'exercici, reiterem la limitació a l'abast manifestada en els 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors, que l'IVF no disposa 
de la informació adequada i suficient que permeta obtenir 
evidències objectives del seu deteriorament i, per tant, no podem 
determinar les correccions valoratives sobre cada un dels 
elements que integren aquest epígraf. 

b) En la liquidació de l'Impost sobre Societats de l'exercici 2014 
presentada davant l'Administració Tributària, no figura una quota 
positiva per pagar, mentre que el compte "Passius per impostos 
corrents" de l'epígraf del balanç "Creditors comercials i altres 
comptes per pagar", reflecteix un saldo de 5.493.589 euros al 
tancament de l'exercici pel dit concepte. L'adequada comptabilitat 
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d'aquest saldo creditor es troba condicionada a la liquidació que 
finalment es practique. 

c) En la revisió efectuada sobre la raonabilitat dels ingressos 
comptabilitzats en l'exercici de 2014 pel lliurament i prestació de 
productes i serveis de certificació electrònica, que han pujat a 
455.715 euros més IVA, s'han posat de manifest deficiències i 
debilitats significatives en les distintes fases que integren el cicle 
del procediment d'ingressos des de la determinació i aplicació de 
les tarifes fins al cobrament dels imports repercutits a cada client 
que han limitat l'abast del treball efectuat per a verificar 
l'adequació dels imports comptabilitzats. 

 Aquestes deficiències en els procediments seguits per l'IVF, així 
com les debilitats en el control intern observades, les relacionem 
en l'annex I.10 de l'Informe. 

d) Els préstecs al sector privat a llarg i curt termini, deduïts de la 
comptabilitat de l'IVF, s'han elevat al tancament de l'exercici a un 
import conjunt de 303.089.769 euros, 213.434.584 dels quals es 
troben classificats a llarg termini i 89.655.185 euros a curt termini. 
Les correccions valoratives registrades a 31 de desembre de 2014 
per deterioració del valor dels dits préstecs, sumen un import total 
de 107.312.618 euros, 57.735.551 dels quals corresponen al llarg 
termini i 49.8577.067 euros al curt termini.. 

 Segons es desprèn de la documentació examinada, l'IVF fa 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 classificades de 
cobrament dubtós i calcula el valor actual dels fluxos d'efectiu 
futurs previstos. 

 A fi de comprovar si la deterioració registrada és l'adequada, hem 
revisat les correccions valoratives practicades per l'IVF sobre els 
saldos de cobrament dubtós, analitzant-les i fent-ne un seguiment 
a la data de realització del present treball (setembre de 2015), 
considerant els criteris seguits per la mateixa Entitat en relació 
amb la situació financera i la morositat de l'acreditat. Com a 
resultat de la revisió efectuada, hem obtingut ajustos positius per 
un import de 8.605.373 euros i ajustos negatius per 9.672.249 
euros, raó per la qual la deterioració registrada, a judici de la 
Sindicatura, s'hauria d'incrementar almenys en l'import net 
resultant d'1.066.876 euros. 

e) La memòria de l'IVF, en el seu apartat 4 relatiu a normes de 
registre i valoració, hauria d'informar més detalladament dels 
criteris seguits per a determinar l'evidència objectiva de 
deterioració de les inversions de crèdit, així com del registre de les 
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correccions de valor i la seua reversió, i de la baixa definitiva dels 
instruments de deute deteriorats. També hauria d'informar sobre 
els criteris comptables aplicats a les inversions de crèdit, les 
condicions de les quals han sigut renegociades i que d'una altra 
manera estarien vençudes o deteriorades. 

Tot això en compliment del que disposen les normes l'elaboració 
de la memòria contingudes en el Pla General de Comptabilitat i en 
la Resolució de 18 de setembre de 2013 de l'ICAC, per la qual es 
dicten normes de registre i valoració i informació que s'ha 
d'incloure en la memòria dels comptes anuals sobre la 
deterioració del valor dels actius. 

Pel que fa als préstecs concedits al sector públic valencià i a les 
entitats classificades per l'IVF com de finalitat pública que 
detallem en el paràgraf 4.3.b), l'IVF considera que no hi ha risc de 
crèdit, raó per la qual no comptabilitza correccions valoratives per 
deterioració al tancament de l'exercici. Quant a això, la memòria 
hauria d'informar dels criteris seguits per l'Entitat per a considerar 
la inexistència de risc de crèdit, tant per part de les entitats que 
conformen el sector públic valencià com per les referides entitats 
de finalitat pública. 

f) La nota 9.2.6 de la memòria, relativa a "Deutors per execució 
d'avals", mostra el saldo deutor d'aquest compte per un import 
net de 8.784.032 euros, que correspon a tres avals concedits, 
executats i no recuperats a 31 de desembre de 2014, per un 
nominal de 32.749.624 euros sobre els quals s'ha registrat una 
correcció valorativa de 23.965.592 euros.  

Dels tres avals anteriors, dos van ser concedits a sengles 
fundacions esportives per un import conjunt de 27.345.861 euros. 
L'IVF estima un import recuperable al tancament de l'exercici de 
8.784.032 euros, mentre que l'altre aval es va concedir a una 
empresa privada per 5.403.824 euros i es troba deteriorat al 100%. 

L'adequada estimació de l'import recuperable dels avals concedits 
a les fundacions esportives es troba condicionada a les 
negociacions i a les accions judicials que a la data d'elaboració del 
present Informe estant duent-se a terme per a recuperar o 
refinançar els saldos endeutats, així com als requeriments 
comunitaris que es comenten en l'annex I.5. 

A més, la referida nota de la memòria no informa del contingut 
d'aquest compte, de la naturalesa i estimació del risc contret, de 
les garanties existents, de les probabilitats de recuperació dels 
avals executats ni dels criteris seguits per a la comptabilitat de les 
correccions valoratives. 
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g) La nota 23.1 de la memòria, mostra el detall per dates i imports 
dels avals concedits a empreses privades que no han sigut 
executats al tancament de l'exercici de 2014, per un import global 
d'11.749.352 euros. Entre les dites operacions es troben dos avals a 
sengles fundacions esportives per 5.000.000 d'euros i 3.435.397 
euros. 

 L'estimació dels passius que pogueren derivar de l'execució dels 
avals anteriors es troba condicionada al resultat de les 
negociacions, procediments judicials i requeriments comunitaris 
actualment en curs, i existeixen, per tant, incerteses sobre fets 
futurs que podrien afectar el patrimoni net de l'IVF a 31 de 
desembre de 2014. 

 En la nota 23.1 de la memòria, l'IVF també desglossa per dates i 
imports el risc derivat dels avals que garanteixen operacions 
vinculades al sector públic per un total de 412.067.886 euros. Entre 
els dits imports trobem tres avals concedits en 2011 a la societat 
Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL, 
participada al 51% per la Generalitat, mitjançant l'IVHSA 
d'aleshores i EIGE en l'actualitat, per un import d'1.446.680 euros, 
que en març de 2015 han sigut executats per l'entitat prestadora, 
ja que la societat pública EIGE no ha pogut fer front als pagaments. 
Per tant, el 30 de març de 2015, l'IVF s'ha vist obligat a satisfer a la 
societat prestadora el citat import avalat, sense que en la memòria 
informe dels fets anteriors i sense que l'IVF haja registrat un 
passiu contingent al tancament de l'exercici per l'import anterior. 

 Pel que fa a la informació continguda en la referida nota 23.1 de la 
memòria, aquesta Sindicatura considera que l'IVF hauria 
d'informar adequadament i suficientment de la naturalesa dels 
riscos contrets pels avals prestats, i diferenciar els prestats a les 
entitats que configuren el sector públic de la Generalitat (amb una 
participació del 100% de la Generalitat, directa o indirecta), d'altres 
entitats vinculades o de finalitat pública, així com  de les 
probabilitat que l'IVF resulte obligat al pagament dels 
compromisos adquirits en execució de les dites garanties. 

h) En la revisió efectuada de l'adequada valoració del saldo de 
l'epígraf "Inversions en empreses del grup i associades", hem 
observat que les correccions valoratives registrades a 31 desembre 
de 2014 sobre els Fons de Capital Risc s'haurien d'incrementar 
almenys en 472.375 euros en aplicació del criteri de valoració que 
aplega la nota 4.4.d) de la memòria de l'IVF. 

 Quant a la valoració al tancament de l'exercici de la participació 
de l'SGR del 23,99% que ha sumat un import net de 10.272.821 
euros, cal indicar que no s'ajusta al referit criteri indicat en la nota 
4.4.d) de la memòria, ja que en aplicació del dit criteri, s'obtindria 
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un valor recuperable de 22.584.000 euros. En la nota 8.1 de la 
memòria, l'IVF indica que en 2014 no ha corregit el resultat 
comptable per prudència valorativa. Atesa la falta de coherència 
entre les dues notes de la memòria, recomanem a l'Institut que 
aclarisca els elements considerats en l'estimació del valor 
raonable de la seua participació en l'SGR atenent el principi de 
prudència. 

i) En la revisió de l'epígraf "Immobilitzat intangible", s'ha posat de 
manifest l'existència d'elements registrats com a aplicacions 
informàtiques per un import conjunt de 337.565 euros, la 
naturalesa i classificació com actiu del balanç de les quals, no 
s'até als criteris de reconeixement previstos en la norma cinquena 
de registre i valoració del Pla General de Comptabilitat. 

 Aquests elements corresponen a prestacions de serveis 
d'assistència tècnica per a actualitzar o millorar els sistemes de 
gestió de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ATCE), 
que van ser activats per la dita entitat en exercicis anteriors per 
un import de 157.065 euros, i per l'IVF, després de la integració de 
l'ATCE, en l'exercici de 2014, per 180.500 euros. 

 Per tant, l'IVF hauria de registrar la baixa dels dits elements a 
càrrec a "Reserves" per 157.065 euros i al resultat de l'exercici per 
180.500 euros, a més de corregir l'amortització acumulada amb 
abonament a reserves per 34.626 euros i al resultat de l'exercici 
per 39.266 euros amb el consegüent efecte en les subvencions de 
capital rebudes de la Generalitat. 

j) En la revisió efectuada del saldo de l'epígraf "Deutors comercials i 
altres comptes per cobrar", s'han posat de manifest les incidències 
que tot seguit exposem en relació amb els comptes comptables 
següents: 

 Generalitat Valenciana deutora 

 Hem observat l'existència de dos apunts deutors registrats en 2012 
per un import de 137.138 euros i 268.829 euros que corresponen en 
el primer cas a un error per la comptabilitzat en excés de la 
subvenció d'explotació de la Generalitat d'aqueix exercici; i, en el 
segon, al registre de la subvenció per la gestió del servei del deute 
sense que conste en l'expedient cap document acreditatiu del dret 
comptabilitzat. 

 Per tant, l'IVF hauria de donar de baixa a càrrec de "Reserves" la 
imputació comptable efectuada en 2012 per error, per un import 
de 137.138 euros i conciliar amb la Generalitat l'adequació de 
l'altre apunt comptable perquè, en cas contrari, efectuar la 
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corresponent depuració del saldo del compte "Generalitat 
Valenciana, deutora". 

 Hisenda Pública deutora per devolució d'impostos 

 A càrrec d'aquest compte, l'IVF ha comptabilitzat 310.000 euros en 
concepte d'import que l'Administració Tributària (AEAT) ha de 
tornar per la liquidació de l'Impost sobre Societats de l'exercici de 
2013. No obstant això, aquest import no correspon a la quota 
diferencial continguda en la declaració de l'impost presentada 
davant de la dita Administració que va resultar positiva (a pagar) 
per 310.000 euros. Quant això, l'IVF addueix que la liquidació 
presentada era errònia, ja que es va presentar abans de la 
reformulació dels comptes anuals, raó per la qual té previst 
sol·licitar la devolució de la dita quota, sense que a la data de 
realització del present treball, s'haja sol·licitat la devolució 
d'ingressos indeguts. Per tant, el dit saldo deutor hauria d'haver-se 
regularitzat al tancament de l'exercici de 2014. 

k) Els fons propis de l'IVF integren el saldo del compte "Altres 
aportacions de socis", per un import d'1.653.020 euros, que aplega 
la subvenció d'explotació de la Generalitat per a la compensació 
de pèrdues de l'IVF de l'exercici de 2014. Atès que el resultat de 
l'exercici suma un import positiu de 23.443.252 euros, en aplicació 
del que disposa el Decret 204/1990, de 26 de desembre del Consell 
de la Generalitat, l'IVF hauria de registrar el dit import en el 
compte "Generalitat Valenciana creditora" per a la seua 
consegüent devolució o compensació amb la Generalitat. 

l) L'IVF, per error, no ha comptabilitzat despeses per interessos de 
préstecs per 1.157.727 euros, raó per la qual els resultats de 
l'exercici de 2014 s'haurien de minorar en el dit import i abonar-lo 
a "Deutes amb entitats de crèdit a curt termini" del passiu corrent. 

El conjunt d'excepcions exposades en els paràgrafs d), g), h) i), j) i l), 
comporta que el resultat de l'exercici i el saldo de l'epígraf "Reserves" 
estiguen sobrevalorats en 4.810.562 euros i 122.439 euros, 
respectivament, igual que els saldos de "Préstecs al sector privat", en 
1.066.876 euros, "Inversions en empreses del grup i associades", en 
472.375 euros, "Immobilitzat intangible" en 337.565 euros, "Generalitat 
Valenciana deutora", 137.138 euros i “Hisenda Pública deutora per 
devolució d'impostos”, en 310.000 euros; mentre que els saldos d'"Altres 
provisions” i “Deutes amb entitats de crèdit a curt termini”, es troben 
infravalorats en 1.446.680 euros i 1.157.727 euros, respectivament. A més 
amés, l'excepció k) implica una minoració en el patrimoni net de 
l'exercici amb abonament a "Generalitat Valenciana creditora", per 
1.652.010 euros. 
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4.2 Opinió amb excepcions 

Al nostre parer, excepte pels possibles efectes de les limitacions a l'abast 
descrites en els paràgrafs a), b) i c) i tret dels efectes dels fets descrits en 
els paràgrafs d) a l) de l'apartat "Fonament de l'opinió amb excepcions", 
els comptes anuals adjunts expressen en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'IVF a 31 de 
desembre de 2014, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu 
corresponents a l'exercici anual acabat en la dita data, d'acord amb el 
marc normatiu d'informació financera que resulta aplicable i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. 

4.3 Paràgrafs d'èmfasi i altres qüestions 

En els paràgrafs següents destaquem aquells fets i situacions que no 
afecten l'opinió d'auditoria, però que aquesta Sindicatura de Comptes 
considera d'importància per a una adequada comprensió dels comptes 
anuals de l'IVF: 

a) Els comptes anuals de l'exercici de 2013 fiscalitzats per aquesta 
Sindicatura van ser formulats pel director general el 31 de març de 
2014 i retudes per mitjà de la Intervenció General el 30 de juny de 
2014. Aquests comptes van ser reformulats el 15 de març de 2015 i 
aprovats pel Consell General el 27 de març de 2015, vist l'informe 
d'auditoria de comptes anuals que va ser emès el 6 de novembre 
de 2014. Les modificacions introduïdes es resumeixen tot seguit: 

- Deterioracions addicionals de préstecs a empreses privades, 
no considerades inicialment per un import de 20.294.986 
euros. 

- Incrementar la provisió per a altres responsabilitats 
relacionada amb la incertesa derivada de l'execució 
d'opcions de venda per part de tercers en un import de 
16.520.227 euros. 

- Reclassificar les deterioracions de préstecs d'empreses 
privades dels exercicis 2013 i 2012 de l'epígraf 16.a), 
"Deterioracions i resultats per alienació d'instruments 
financers" a l'epígraf del compte de pèrdues i guanys 7.c), 
"Pèrdues, deterioracions i variació de provisions per 
operacions comercials", per imports de 25.352.509 euros en 
2013 i 31.064.598 euros en 2012. 

- Esmenar omissions d'informació rellevants en la memòria, 
relacionades amb: el principi d'entitat en funcionament 
(nota 2.3), operacions mantingudes amb la Generalitat (nota 
19), altres compromisos per execució d'aval (nota 22.2) i 
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retribucions al director general i al Consell General (nota 
23.2). 

b) Cal destacar el possible impacte en la situació patrimonial i 
financera de l'IVF i en el seu funcionament futur de l'elevada 
concentració del risc per crèdits i avals contret amb el sector 
públic valencià, tenint en compte les dificultats pressupostàries i 
financeres de la Generalitat i les seues entitats públiques. 

 El quadre següent mostra un detall resum del risc viu per préstecs 
i avals concedits per l'Institut al sector públic de la Generalitat i 
altres entitats públiques i/o de finalitat pública. A 31 de desembre 
de 2014, el risc total per aquestes operacions ha sigut de 
1.193.615.017 euros, 781.547.131 dels quals corresponen a crèdits i 
412.067.886 a avals. 

 

Entitat Préstecs Avals Risc total 

GENERALITAT 483.420.898 0 483.420.898 

CACSA 74.297.374 284.112.220 358.409.594 

EPSAR 160.000.000 17.800.000 177.800.000 

EIGE 0 37.460.909 37.460.909 

VAERSA 2.900.615 0 2.900.615 

Ciutat de la Llum 8.999.366 0 8.999.366 

RTVV   7.522.567 7.522.567 

TAV 0 632.639 632.639 

CulturArts 0 3.000.000 3.000.000 

IVACE 634.232 0 634.232 

Fundació C.E. Ciutat de la Llum 400.000 0 400.000 

Parc Empresarial de Sagunt, S.L. 2.530.973 0 2.530.973 

Fundació Jaume II 11.291.702 0 11.291.702 

Fundació de la C.V. Centre 
d'Investigació Príncep Felip 

0 5.719.398 5.719.398 

Institució Firal Alacantina 37.071.970 3.508.427 40.580.397 

Fira de Mostres Internacional de 
València 

0 8.500.000 8.500.000 

Altres entitats de finalitat pública  0 43.811.727 43.811.727 

Total 781.547.131 412.067.886 1.193.615.017 

Quadre 1 
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A més a més, la nota 23.2 de la memòria informa del compromís 
de concedir un aval a la Societat Projectes Temàtics per un import 
d'1.375.145 euros. 

c) La nota 2.3 de la memòria informa del principi d'empresa en 
funcionament que garanteix el suport financer de la Generalitat 
com a soci únic de l'Institut. A 31 de desembre de 2014, el 
patrimoni net de l'IVF era de 114.567.569 euros. 

 Per al desenvolupament de la seua activitat, l'IVF compta amb 
finançament bancari que al tancament de l'exercici ha sumat un 
import total de 901.521.522 euros, 672.589.829 dels quals tenen un 
venciment a llarg termini i 228.931.693 euros a curt termini, tal 
com expressa la nota 10 de la memòria relativa a passius 
financers. 

d) Fem una èmfasi especial en la informació continguda en la nota 
16.2 de la memòria, ja que l'IVF manté, a 31 de desembre de 2014, 
una provisió per a responsabilitats per un import de 30.811.668 
euros, per a cobrir els passius contingents derivats dels riscos 
assumits per l'Institut en exercicis anteriors amb un acreditat. 

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

 Addicionalment, en 2010 l'IVF, juntament amb altres socis que 
participen en el capital d'aquest acreditat, formalitzaren una 
operació de crèdit amb el deutor, amb venciment en abril de 2015. 
L'import prestat per l'IVF és de 170.259 euros. Al mateix temps, 
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. 

 Des de l'exercici de 2011, els dos socis han comunicat a l'IVF 
l'exercici de la seua opció de venda, i l'Institut estava 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 tindria el 
74,76% del capital de la societat Desenvolupaments Urbanístics 
Aguamarga, SL, actualment participada al 20,18% (apartat 4 de 
l'annex I). 
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 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 dita 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 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 efectiu de l'opció de venda (19 de novembre 
de 2011). La dita condició suspensiva és l'atorgament de la 
preceptiva autorització de l'operació per part del Consell de la 
Generalitat. 

 A la data de realització del present treball, el Consell no ha acordat 
la dita autorització. 

 D'altra banda, tal com indica la nota 8.4 de la memòria, la societat 
Desenvolupaments Urbanístics Aguamarga, SL, es va declarar en 
concurs de creditors amb data 9 de desembre de 2013. El 12 de 
desembre de 2014, es va efectuar la junta de creditors que no va 
comptar amb un percentatge suficient d'adhesions i, mitjançant 
l'acte de 8 de gener de 2015, el Jutjat Mercantil número 3 
d'Alacant, es va decretar l'obertura de la fase de liquidació i la 
dissolució de la mercantil. 

 Tal com indica la memòria, amb data 4 de març de 2015 ha sigut 
notificada a l'IVF la presentació d'una demanda de judici ordinari 
per part d'una de les entitats financeres, reclamant l'execució de 
l'opció de venda i sol·licitant la condemna al pagament per part de 
l'IVF de la quantitat de 20.188.196 euros més els interessos 
processals. 

 Segons consta en l'acta de la Comissió d'Inversions de primer 
d'abril de 2015, s'està valorant l'oportunitat d'atorgar un acord 
transaccional amb les entitats que hi opten, i amb aquesta 
finalitat s'ha decidit elevar consulta a l'Advocacia General. 

e) La nota 19 de la memòria mostra les operacions realitzades amb la 
Generalitat que són considerades transaccions vinculades. Es fa 
una èmfasi especial sobre el compte "Generalitat Valenciana, 
creditora", el saldo del qual inclou 1.011.986 euros en concepte de 
subvencions percebudes en exercicis anteriors per reintegrar a la 
Generalitat, en no haver-se aplicat a la seua finalitat que, a la data 
de realització del treball (octubre de 2015) no han sigut reclamades 
per l'IVF. 
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Els paràgrafs indicats en els apartats a), b), c), d) i e) no modifiquen la 
nostra opinió. 

4.4 Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

En l'auditoria realitzada s'han posat de manifest els següents 
incompliments de la normativa de caràcter general que es relaciona en la 
Introducció al volum d'empreses públiques i altres ens de l'Informe de 
Fiscalització del Compte General de la Generalitat, exercici de 2014: 

a) En la contractació de les prestacions de serveis d'assistència 
tècnica per a actualitzar o millorar els sistemes de certificació 
electrònica, per un import conjunt de 180.500 euros (IVA exclòs), 
observem un incompliment del que disposa l'article 86.2 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, a més d'altres 
incompliments i deficiències en la gestió contractual duta a terme 
per l'IVF en l'exercici de 2014. 

 Al llarg de 2014, l'Institut ha efectuat onze contractacions menors 
per imports compresos entre 16.000 i 17.950 euros (IVA exclòs), 
amb el mateix proveïdor per a la prestació dels referits serveis 
d'assistència tecnològica. Aquests serveis han sigut prestats en 
nou casos per les mateixes quatre persones amb periodicitat 
mensual, i en els altres dos casos per una persona amb 
periodicitat semestral en la seu de l'IVF. 

 També hem observat que les tres invitacions cursades en tots els 
casos als mateixos empresaris i les propostes rebudes per a cada 
una de les contractacions, han tingut lloc amb posterioritat a 
l'inici de l'execució del contracte. 

 La prestació dels dits serveis ja que obeeix a necessitats recurrents 
de l'IVF i el seu import anual supera àmpliament el llindar previst 
en el TRLCSP per a contractes menors, s'hauria d'haver sotmès a 
un procediment obert d'adjudicació, atenent els principis de 
contractació previstos en l'article 1 del TRLCSP, així com a 
l'autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell 
d'Hisenda i Pressupostos, d'acord amb el que preveu la disposició 
divuitena  de la Llei 6/2013, de Pressupostos de la Generalitat per a 
2014. 

 Quant a l'execució contractual, cal indicar que les factures 
presentades no inclouen una descripció detallada i minoritzada 
dels serveis prestats ni del personal assignat per a realitzar-los, ni 
les hores computables per a la quantificació del total facturat. A 
més a més, la recepció de conformitat del treball efectuat per la 
persona responsable, es fa abans del seu acabament. 
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 Finalment, interessa destacar que la prestació continuada dels dits 
serveis d'assistència per part de les mateixes persones assignades 
per l'empresa contractada, podria originar contingències de 
caràcter laboral que l'IVF hauria de tenir en compte. 

b) Amb l'aprovació de la Llei de la Generalitat 5/2013, de 23 de 
desembre, s'atribueixen a l'IVF les competències que fins 
aleshores desenvolupava l'ATCE, entitat de dret públic suprimida 
en virtut del que disposa la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la 
Generalitat. A tal efecte, per a la integració del personal directiu de 
l'Agència de Tecnologia, l'IVF formalitza en 2014, un contracte 
laboral especial d'alta direcció amb la persona que ocupava les 
funcions de direcció de l'ATCE, per a l'execució de les funcions 
com a subdirectora de certificació electrònica. 

 Aquest contracte no s'ajusta al que disposa la normativa 
reguladora dels contractes d'alta direcció, mentre que les funcions 
que ha de desenvolupar no requereixen l'exercici de poders 
inherents a la titularitat jurídica de l'Institut. 

 No obstant això i sense perjudici del que hem dit, el Consell 
General, en sessió de 27 de març, de 2015, aprova una nova relació 
de llocs de treball, en la qual s'estableix que la dita subdirecció 
siga ocupada per personal laboral i es proveïsca per concurs. Per 
tant, es destitueix la persona que ocupava aquesta plaça i s'acorda 
cobrir-la provisionalment i es formalitza el 29 d'abril de 2015 
mitjançant un contracte de treball temporal amb la dita persona, 
la provisió de la qual no s'ajusta als principis selectius previstos 
en la Llei de la Generalitat 10/2010, de 9 de juliol.  

c) Durant l'exercici de 2014, l'IVF ha tramitat onze contractes menors 
per a la prestació del servei de vigilància i seguretat, i quatre 
contractes menors per a prestar el servei de neteja, amb els 
respectius adjudicataris dels contractes que per a la prestació 
d'aquests serveis es van licitar en exercicis anteriors, la vigència 
dels quals va acabar en 2014. 

 Per tant, l'IVF no s'ha atès al que disposa  l'article 86.2 del TRLCSP, 
ja que ha tramitat com a menors prestacions que haurien d'haver-
se sotmès a un procediment obert d'adjudicació. 

 Quant al servei de manteniment de les aplicacions informàtiques, 
cal indicar que si bé la seua vigència va finalitzar també en 2014, el 
contractista ha continuat  prestant el servei, incomplint així el 
sotmetiment d'aquestes prestacions als principis licitatoris 
previstos en l'article 191 del TRLCSP. 

 



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2014 

929 

5. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ 

En l'annex I, s'apleguen els aspectes observats com a resultat de 
l'auditoria financera l'impacte dels quals en els comptes anuals i en el 
compliment de la legalitat no és significatiu a judici d'aquest Sindicatura 
de Comptes, si bé considerem que puguen resultar d'interès als 
destinataris o usuaris del present Informe de fiscalització. 

6. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de l'IVF, a més d'adoptar les mesures correctores 
dels fets descrits en els apartats 4.1, "Fonament de l'opinió amb 
excepcions d'auditoria financera" i 4.4, "Informe sobre altres 
requeriments legals i reglamentaris", han de tenir en compte les 
recomanacions següents per a millorar la gestió: 

a) Per a classificar i presentar més adequadament en el balanç els 
immobles adquirits o adjudicats en recuperació de crèdits 
impagats, l'IVF hauria de tenir en compte els criteris continguts en 
la norma trenta-quatrena de la Circular del Banc d'Espanya 4/2004, 
reguladora dels "Actius no corrents en venda" entre els que es 
troben els actius adjudicats o rebuts en pagament de deutes. 

b) Per a un major rigor, transparència i claredat dels procediments 
seguits per l'IVF, es recomana adaptar tant com es puga les 
polítiques, mètodes i procediments continguts en la citada 
Circular del Banc d'Espanya 4/2004, i, en particular, dels previstos 
en la norma vintena novena sobre la deterioració de valor i en 
l'annex IX relatiu a l'anàlisi i cobertura de riscos. Quant a això, si 
bé l'IVF aplica en la pràctica els criteris generals previstos en la 
dita normativa, el seu reglament regulador de les característiques i 
condicions generals d'operacions de crèdit, no conté cap apartat 
relatiu als mètodes que ha d'utilitzar l'Institut per a identificar la 
deterioració dels crèdits i la cobertura necessària. 

c) A fi de proporcionar una informació més completa sobre l'activitat 
creditícia desenvolupada per l'IVF durant l'exercici, es recomana 
que la memòria continga el detall dels riscos contrets amb les 
entitats integrants del sector públic de la Generalitat i altres 
entitats públiques i/o classificades per l'Institut com de finalitat 
pública, que mostrem en el quadre 1 de l'apartat 4.3.b) de 
l'Informe. 

d) El registre comptable de les altes en l'immobilitzat intangible per 
l'adquisició de programes informàtics s'ha d'efectuar una vegada 
hagen sigut instal·lats adequadament i rebuts de conformitat. 

e) La Direcció General han d'autoritzar les abaixes dels elements de 
l'immobilitzat. 
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f) Caldria prendre les mesures necessàries perquè l'aplicació 
informàtica permeta imputar adequadament al compte de 
resultats les comissions d'obertura de les operacions de crèdits 
que han sigut reestructurades. 

g) El procediment d'ingressos pel lliurament i la prestació de 
productes i serveis de certificació electrònica s'hauria de sotmetre  
a unes normes procedimentals que regularen convenientment 
totes les fases del cicle d'ingressos, des de la determinació de les 
tarifes i descomptes per repercutir fins al seu cobrament, a fi de 
resoldre les deficiències en la fiscalització que s'apleguen en 
l'annex I.10 d'aquest Informe. 

h) Per a millorar la gestió dels processos de compres, despeses i de 
personal, recomanem elaborar o actualitzar el manual de 
procediments per a cada una de les dites àrees, així com 
actualitzar els fluxgrames existents elaborats en exercicis 
anteriors. En particular, es recomana la normalització de la 
tramitació i autorització  de les propostes de la despesa. 

i) S'hauria de millorar el control intern sobre la contractació menor 
de l'IVF, ja que s'ha observat que els documents de sol·licitud de 
despesa i certificació d'existència de crèdit, així com l'aprovació de 
la despesa i la seua contractació són posteriors a la seua execució. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I:  

Observacions que no afecten l'opinió d'auditoria financera 
  



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2014 
Annex I: Observacions que no afecten l'opinió d'auditoria financera 

932 

1. Aspectes generals 

Llei de creació i modificacions posteriors 

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, va modificar 
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 Electrònica (ATCE) 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. Els actius i passius de 
l'ATCE, a 31 de desembre de 2013, han sigut incorporats al balanç 
de l'IVF amb efectes del dia 1 de gener de 2014. 

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 quals 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. 
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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. 

En la data d’elaboració d’aquest Informe, únicament s'havia efectuat la 
previsió continguda en el punt a) anterior, i està pendent el compliment 
dels punts b) i c). 

El Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, ha modificat de nou 
l'àmbit competencial de l'IVF definit en la Llei 5/2013, i li atribueix les 
funcions següents: 

a) Controlar, coordinar i canalitzar l'oferta de crèdit públic de la 
Generalitat. 

b) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les 
empreses i entitats de naturalesa privada, col·laborar, prestar 
suports financers i participar en el capital i en els òrgans de 
govern, tant en nom propi com en representació de la Generalitat, 
de societats que faciliten el finançament o la promoció d'empreses 
no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons de 
capital risc constituïts amb la mateixa finalitat, seguint les 
directrius generals de la política creditícia establides per la 
conselleria competent en matèria d'economia. 

c) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor del sector 
públic instrumental de la Generalitat o de qualsevol altra entitats 
de caràcter públic. 

La disposició addicional primera del dit Decret Llei indica que, en 
matèria de finançament del sector privat empresarial, l'IVF se 
subrogarà en les operacions aprovades pel Comité de 
Finançament Empresarial de l'IVACE amb posterioritat al primer 
de gener de 2014 i que la persona titular de la Direcció General de 
l'IVF serà competent per a executar i fer complir els acords en 
vigor adoptats pel Comité de Finançament Empresarial de l'IVACE 
amb posterioritat al primer de gener de 2014, relacionats en 
l'àmbit competencial de l'IVF. 

Reglament regulador de l'IVF 

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. Després de 
diverses modificacions, mitjançant el Decret 20/2013, de 25 de gener, pel 
qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria 
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d’Hisenda i Administració Pública, es modifica amb caràcter transitori el 
Reglament de l'IVF. 

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

La disposició final del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, 
estableix que en el termini de quatre mesos des de la seua entrada en 
vigor, el Consell aprovarà l'adaptació del Reglament d'organització i 
funcionament de l'IVACE i l'adaptació del Reglament de l'IVF a proposta 
de les persones que tinguen assignada la titularitat de la conselleria amb 
competència en matèria d'economia i hisenda, respectivament. 

2. Immobilitzat material 

La composició i el moviment d'aquest epígraf del balanç, en euros, es 
mostren tot seguit: 

Quadre 1 

En "Construccions", es recull el dret de l'ús de l'edifici on s'ubiquen les 
oficines de l'IVF, la titularitat del qual correspon a la Generalitat i que va 
ser adscrit a l'IVF mitjançant l'Ordre de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda de 28 de gener de 1998. 

Els moviments més significatius productius en aquests comptes 
corresponen a la integració en el balanç de l'IVF amb data 1 de gener de 
2014 de l'immobilitzat de l'ATCE, en compliment de la Llei 5/2013. 

Concepte 
Saldo 

31-12-2013 
Addicion

s 
Incorporació 

ATCE Baixes 
Saldo 

31-12-2014 

Construccions 2.701.001 0 0 0 2.701.001 

Instal·lacions tècniques 160.211 1.361 0 0 161.572 

Mobiliari i equips d'oficina 478.495 3.866 18.449 0 500.810 

Equips procés informació 340.379 3.895 1.053.700 (375.342) 1.022.632 

Altre immobilitzat 25.106 699 0 0 25.805 

Subtotal 3.705.193 9.821 1.072.149 (375.342) 4.411.821 

Amortitzacions (2.074.586) (191.023) (956.144) 373.815 (2.847.939) 

Valor net comptable 1.630.606 (181.202) 116.005 (1.527) 1.563.882 
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Així mateix, durant l'exercici han sigut donats de baixa equips per al 
procés d'informació provinents de la integració de l'ATCE que es 
trobaven pràcticament amortitzats, per un import de 375.342 euros. 

3. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

La composició d'aquest epígraf del balanç, a 31 de desembre de 2014, 
juntament amb les xifres corresponents a l'exercici de 2013, en euros, es 
la següent: 

 
Inversions empreses associades 2014 2013 

Instruments de patrimoni 16.102.895 14.388.666 

Participacions en empreses associades 59.764.480 60.514.480 

Desemborsaments pendents (6.847.091) (9.641.057) 

Deterioració de valor (36.814.493) (36.484.758) 

Crèdits a empreses 170.259 170.259 

Total 16.273.154 14.558.924 

Quadre 2 

El detall del saldo de "Participacions en empreses associades", que es 
mostra en la nota 8 de la memòria, es resum en el quadre següent, 
expressat en euros, on es recull el cost d'adquisició, els 
desemborsaments pendents i la deterioració del valor comptabilitzat, a 
31 de desembre de 2014: 

 

Entitats/Fons Cost 
Desemborsam. 

pendent 
Deterioració Valor net 

SGR 25.991.147 0 (15.718.326) 10.272.821 

Comval Emprende, F.C.R. 3.000.000 (1.227.323) (1.394.289) 378.387 

TIRANT Inversió, F.C.R. 14.250.000 (99.768) (13.178.545) 971.687 

Santàngel fons 1, F.C.R. 10.000.000 (5.520.000) 0 4.480.000 

Desenvolu. Urbanístics Aguamarga 6.523.333 0 (6.523.333) 0 

Total 59.764.480 (6.847.091) (36.814.493) 16.102.895 

Quadre 3 
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a) 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 (SRG), a 31 de 
desembre de 2014, és del 23,99%, i es seu cost d'adquisició de 
25.991.147 euros. La correcció valorativa registrada en la dita data 
és de 15.718.326 euros. 

A 31 de desembre de 2012, l'IVF havia registrat una correcció 
valorativa del 100% del seu valor de cost, en haver pujat el 
patrimoni net de l'SGR a un import negatiu de 9.127.000 euros, per 
les pèrdues acumulades d'exercicis anteriors. 

El 26 de juliol de 2013, l'SGR, la Generalitat, l'IVF i diverses entitat 
financeres, van subscriure un contracte-marc de reestructuració 
de riscos i deute per a refinançar el deute de la Societat. En virtut 
del dit contracte, les entitats financeres assumeixen el 
finançament de l'SGR mitjançant dos tipus de finançament, sènior 
i subordinada, amb la garantia d'aval de la Generalitat fins a un 
import màxim de 200.000.000 d'euros. Aquest aval va ser 
formalitzat mitjançant el contracte de 26 de juliol de 2013. 

A 31 de desembre de 2014, l'SGR presenta un patrimoni net 
negatiu per un import de 65.442.000 euros amb un finançament 
participatiu subordinat per 148.641.000 euros a la dita data. 

En la nota 4.4.d) de la memòria, relativa a les normes de valoració 
de les inversions en el patrimoni d'empreses del grup i associades, 
l'IVF informa de les correccions valoratives seran per la diferència 
entre el seu valor en llibres i l'import recuperable, prenent en 
consideració el patrimoni net que es desprèn dels comptes anuals. 

En aplicació del criteri anterior, el valor recuperable de la 
participació en l'SGR, a 31 de desembre de 2014, era de 22.584.000 
euros, mentre que el valor net comptable registrat per l'IVF a la 
dita data era de 10.272.821 euros. 

En la nota 8.1 de la memòria, relativa a les inversions en l'SGR, 
l'IVF indica que en 2014 no ha realitzat cap correcció addicional al 
resultat comptable a la ja comptabilitzada en exercicis anteriors, 
per 15.718.326 euros, per prudència valorativa. 

b) Altres inversions en empreses associades 

En l'apartat 4.1 de l'Informe d'auditoria s'indica com a excepció la 
correcció valorativa per efectuar sobre la valoració a 31 de 
desembre de 2014 de la resta de participacions de l'IVF sobre 
empreses del grup i associades. 
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4. Inversions financeres a llarg termini 

a) Composició i informació de la memòria 

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 
2014, juntament amb les xifres corresponents a l'exercici de 2013 
és la següent, en euros: 

 

Concepte 2014 2013 

Instruments de patrimoni 326.677 370.143 

Préstecs a llarg termini sector privat 213.434.584 236.445.232 

Préstecs a llarg termini línies mediació 8.532.568 25.461.525 

Crèdits a llarg termini sector públic 566.361.044 647.072.781 

Crèdits a llarg termini al personal 322.954 394.854 

Deterioració de valor (57.735.551) (57.844.364) 

Fons de garantia (319.080) (319.080) 

Total 730.923.197 851.581.092 

Quadre 4 

En la nota 9 de la memòria, relativa als actius financers, l'IVF 
detalla la informació que es mostra en el quadre anterior. 

b) Préstecs al sector privat 

Durant 2014 no s'han concedit noves operacions de préstec al 
sector privat. No obstant això, sí que s'han produït novacions 
d'operacions concedides en exercicis anteriors. 

Hem revisat vint-i-un expedients de préstecs a empreses privades 
concedits en exercicis anteriors i que en 2014 han sigut objecte de 
modificació o reestructuració de les seues condicions inicials. El 
saldo viu d'aquests préstecs a 31 de desembre de 2014 era de 
37.149.586 euros. S'ha prestat especial atenció a l'existència de 
possibles indicis de deterioració de valor. 

En el quadre següent detallem, en euros, els expedients revisats: 
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Expedients 
Quantia del 

préstec 

Deute viu 

31-12-2014 

619 a 624 9.000.000 4.437.500 

789 1.500.000 1.000.000 

831 a 835 7.500.000 5.420.167 

699 3.500.000 2.423.077 

969 3.858.589 0 

1273 8.000.000 6.841.327 

1324 4.366.000 4.366.000 

1531 3.025.000 3.025.000 

1533 490.941 488.906 

1534 2.526.318 2.522.609 

1546 a 1547 6.625.000 6.625.000 

Sector privat 50.391.848 37.149.586 

Quadre 5 

En la revisió d'aquests expedients no hem observat incidències 
significatives. 

c) Préstecs al sector públic 

En el quadre següent es mostren, en euros, els expedients revisats 
classificats per l'IVF com a préstecs al sector públic de la 
Generalitat: 
 

Expedients 
Quantia del 
préstec 

Deute viu 
31-12-2014 

18988   CIUTAT DE LA LLUM 2.999.366 2.999.366 

15763   EPSAR 50.000.000 50.000.000 

19159   INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA 23.800.000 23.800.000 

19452   CACSA 68.000.000 68.000.000 

19041   GENERALITAT 55.000.000 24.444.444 

19433   GENERALITAT 72.700.000 72.700.000 

19494   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

19495   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

19496   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

Sector públic 281.499.366 250.943.810 

Quadre 6 
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El préstec concedit a Ciutat de la Llum té per objecte "donar 
compliment a la Decisió de 8 de maig de 2012, de la Comissió 
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 s'hi 
desenvolupaven abans de l'esmentada Decisió". La sol·licitud 
d'aquest préstec obeeix a les necessitats de tresoreria derivades 
dels pagaments urgents que s'han de realitzar en el marc del 
procés de liquidació de la Societat. 

Hi ha unes altres dues operacions vigents amb idèntica finalitat 
per imports de 3.000.000 d'euros cada una. 

El préstec a EPSAR, inicialment formalitzat el 20 de juliol de 2009 
per 50.000.000 d'euros, amb venciment 14 de juliol de 2014, ha 
sigut prorrogat amb modificació de condicions fins al 15 de 
desembre de 2017. 

L'operació amb la Institució Firal Alacantina es va formalitzar el 16 
de juny de 2014, per un import de 23.800.000 euros a fi de 
refinançar, un any més, dues operacions que vencien en juny amb 
l'IVF, per imports de 20.000.000 d'euros i 3.800.000 euros, 
respectivament. A més a més, el 29 d'abril de 2014 s'havia 
formalitzat una altra operació per import de 3.400.000 euros, 
destinada exclusivament al pagament de venciments financers de 
la Institució, derivats d'operacions d'endeutament avalades per la 
Generalitat, així com de les operacions formalitzades directament 
amb l'IVF. 

L'operació amb CACSA consisteix a refinançar el préstec 
formalitzat el 16 de desembre de 2013 per 68.000.000 d'euros, amb 
venciment el 15 de desembre de 2014, que ha sigut prorrogat 
modificant les condicions, fins al 15 de desembre de 2015. En les 
actes de la Comissió d'Inversions no consta cap aprovació o 
ratificació d'aquesta operació. 

El préstec que es refinancia era també una renovació del subscrit 
el 12 de desembre de 2006, per un import de 60.000.000 d'euros, 
amb un termini de dos anys, que ha sigut prorrogat  
successivament i que l'objecte del qual era atendre les necessitats 
de circulant i del contracte subscrit el 23 de desembre de 2011 per 
un import de 8.000.000 d'euros, amb un termini de dos anys, a fi 
de cancel·lar una pòlissa de crèdit mantinguda amb una entitat 
financera. 

El préstec 19041 a la Generalitat es va formalitzar el 14 d'abril de 
2014 per un termini d'un any i per un import de 55.000.000 
d'euros. Aquest préstec està destinat a cobrir pagaments derivats 
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del procés de liquidació d'RTVV. El saldo disposat d'aquesta 
operació a 31 de desembre de 2014 és de 24.444.444 euros. 

El préstec 19433 a la Generalitat es va formalitzar el 15 de 
desembre de 2014 amb venciment el 15 de desembre de 2015 i per 
un import de 72.700.000 euros. Aquest préstec està destinat a 
cobrir les necessitats transitòries de tresoreria derivades de la 
necessitat d'atendre els pagaments del mes de desembre de la 
Generalitat. 

Les operacions 19494, 19495 i 19496 amb la Generalitat, 
corresponen pròpiament a un únic contracte de subrogació de 
posició contractual, formalitzat el 30 de desembre de 2014. En 
virtut d'aquest contracte, la Generalitat assumeix el préstec 
concedit per l'IVF a la Universitat Jaume I de Castelló el 13 de maig 
de 2011, per 9.000.000 d'euros. Mitjançant l'Acord del Consell de 12 
de desembre de 2014, la Generalitat assumeix l'esmentat préstec 
amb efectes des del 31 de desembre de 2014, i el seu venciment és 
15 de desembre de 2022. 

d) Crèdits i avals al sector públic valencià 

l'Institut, per mitjà de la Comissió d'Inversions, estableix l'import 
màxim dels préstecs que pot concedir al sector públic. A 31 de 
desembre de 2014, el límit global màxim autoritzat va ser de 
950.000.000 d'euros. Al tancament de l'exercici, el saldo viu de les 
operacions de crèdit al sector públic valencià va pujar a 
781.547.131 euros com mostra la nota 9.2.2 de la memòria. 
D'aquest import, 566.361.044 euros corresponen a operacions a 
llarg termini i 215.186.087 euros a curt termini. 

En l'apartat 4.3 de l'Informe d'auditoria hi ha un quadre resum del 
risc a 31 de desembre de 2014 per crèdits i avals concedits al 
sector públic valencià i altres entitats de finalitat pública. 

e) Correccions valoratives per deterioració de valor dels préstecs al sector 
privat 

L'import total de les correccions valoratives per deterioració de 
valor de les inversions financeres a curt i llarg termini de l'Institut, 
tret dels deutors per execució d'avals, és de 107.312.618 euros. En 
l'apartat 4.1 de l'Informe d'auditoria s'expressa l'import estimat 
per aquesta Sindicatura de les correccions valoratives a 31 de 
desembre de 2014, atenent els criteris seguits per l'IVF. 

5. Inversions financeres a curt termini 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014, juntament 
amb les xifres corresponents a l'exercici de 2013 és la següent, en euros: 
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Inversions financeres a curt termini 2014 2013 

Crèdits a curt termini 89.655.185 85.127.518 

Crèdits a curt termini sector públic 210.096.587 231.740.305 

Préstecs a curt termini línies de mediació 14.053.622 39.926.563 

Interessos a curt termini de crèdits 2.683.899 4.607.205 

Crèdits a curt termini per alienació d'immobilitzat 0 860.280 

Altres actius financers 3.285 0 

Deutors per execució d'avals 32.749.625 38.457.954 

Deutors per capital i interessos vençuts 6.458.602 5.384.239 

Derivats  1.494.225 1.272.325 

Deterioració de valor crèdits a curt termini (49.577.067) (49.711.034) 

Deterioració de valor deutors per execució d'avals (23.965.592) (29.673.922) 

Deterioració de valor crèdits a curt termini per 
alienació d'immobilitzat 

0 (860.280) 

Total 283.652.371 327.131.153 

Quadre 7 

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 crèdits a curt termini" s'analitzen en l'apartat 1.4 d'aquest 
annex. 

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. 

En l'apartat 4.1 de l'Informe d'auditoria s'expressen les incidències 
significatives observades en la revisió efectuada dels compte "Deutors 
per execució d'avals", així com dels avals a fundacions esportives no 
executats a 31 de desembre de 2014. Pel que fa a aquests últims, per 
imports de 5.000.000 d'euros i 3.435.397 euros, cal afegir el següent: 

a) Quant al primer, la Comissió d'Inversions va aprovar el primer 
d'abril de 2015, l'alliberament parcial de la garantia existent sobre 
les accions de la fundació esportiva a fi que aquesta les pogués 
vendre, alliberament que es va condicionar al fet que la fundació 
destinés íntegrament els fons obtinguts per un import estimat 
d'1.396.038 euros, a la minoració del deute pendent amb l'IVF 
derivat de l'execució d'una altre aval. 
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b) Quant al segon, el 27 de juny de 2014, la Comissió d'Inversions va 
aprovar la novació de l'aval existent com a conseqüència de la 
novació de l'operació del préstec mantingut amb l'entitat 
financera, raó per la qual han sigut modificades les condicions i 
s'ha ajornat el venciment fins a l'any 2022 i reduït el risc avalat de 
5.650.000 euros a 3.435.397 euros. 

Quant a l'aval concedit a una altra fundació esportiva per un import de 
81.000.000 d'euros, vigent al tancament de l'exercici anterior, la nota 23.2 
de la memòria, relativa a "Altres compromisos", informa detalladament 
sobre la cancel·lació d'aquest aval i de l'acabament dels processos 
judicials que s'hi relacionen. 

Finalment es reitera la contingència manifestada en l'Informe de 
fiscalització de l'exercici de 2013, que expressa la nota 23.2 de la 
memòria de l'IVF, quant al procediment iniciat per la Comissió Europea 
en virtut del que disposa l'article 108.2 del Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea (TFUE) per suposades ajudes a favor de tres clubs de futbol 
de la Comunitat Valenciana. 

A tal efecte, amb la invitació de la Comissió —publicada en el DOUE el 7 
de març de 2014— perquè els interessats presenten observacions, 
aqueixa Institució constata que Espanya concedeix ajudes de 
funcionament a tres clubs esportius que no pot justificar-se d'acord amb 
l'article 107.3.c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i 
manifesta els seues dubtes sobre si les fundacions esportives respectives 
poden haver-se 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 Europeu estableix que tota 
ajuda concedida il·legalment podrà ser recuperada del seu beneficiari. 

Quant això, la referida nota 23.2 de la memòria de l'IVF informa que 
aquest procediment continua obert i que no espera cap perjudici 
patrimonial per a l'IVF. 

6. Derivats 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la 
informació facilitada per l'IVF, mostra, en euros, el resum dels aspectes 
més destacables relatius als tipus de permutes financeres que manté 
l'Institut a 31 de desembre de 2014: 
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Tipus de swap 

Interessos meritats Periodificacions 

Ingressos 
financers 

Despeses 
financeres 

Deutors 
swaps 

Creditors 
swaps 

De cobertura de préstecs rebuts 1.470.568 1.470.568 904.029 0 

De cobertura de préstecs concedits 31.434 31.433 0 9.573 

De tipus d'interès (empreses públiques) 294.692 281.972 590.196 34.314 

  1.796.693 1.783.973 1.494.225 43.888 

Quadre 8 

La diferència entre ingressos i despeses financers és de 12.720 euros i es 
registra amb un 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 citats. 

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

7. Deutors comercials i altres comptes per cobrar 

El saldo d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2014 era de 
29.513.120 euros, 19.131.304 dels quals corresponen al saldo del compte 
"Deutors diversos". En aquest compte es registra fonamentalment 
l'import de les comissions per avals prestats, pendents de cobrament o 
pendents de facturar al tancament de l'exercici. 

Així mateix, formen part d'aquest compte els saldos pendents de 
cobrament per la prestació de serveis de certificació electrònica per un 
import de 280.799 euros (vegeu l'annex I.10, "Import net de la xifra de 
negocis"). 

També figura en aquest epígraf el saldo del compte "Altres crèdits amb 
les administracions públiques" per un import de 9.969.937 euros, que 
suma en la pràctica totalitat, l'import pendent de cobrament de la 
Generalitat per subvencions, amb el detall següent: 
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Quadre 9 

El compte "GV deutora fons social", recull l'import pendent d'abonar per 
l'augment del fons social que va tenir lloc en l'exercici de 2012. 

El saldo del compte "GV deutora subvenció de capital" correspon als 
imports pendents de rebre de la Generalitat per les subvencions de 
capital concedides en els exercicis de 2012, 2013 i 2014. 

El compte "GV deutora subvenció d'explotació" es compon dels imports 
pendents de rebre de la Generalitat per les subvencions d'explotació 
concedides en els exercicis de 2012, 2013 i 2014. 

El compte "GV deutora FONCEI" aplega els imports que ha d'abonar la 
Generalitat per la concessió per part de l'Institut, en 2012 i 2013, de 
préstecs que després van patir deterioració. 

El saldo del compte "GV subvenció línies de mediació", prové de l'import 
pendent de rebre de la Generalitat per la concessió de préstecs a un tipus 
d'interès inferior al del mercat. 

Per a acabar, el saldo del compte "GV deutora servei del deute" correspon 
als imports pendents de rebre de la Generalitat per la gestió del servei 
del deute en els exercicis de 2012, 2013 i 2014. 

Totes aquestes quantitats s'han cobrat en juny de 2015, tret dels 268.829 
euros provinents del compte "GV deutora servei del deute" i 137.138 
euros del compte "GV deutora subvencions d'explotació". 

8. Fons propis 

La composició i moviment d'aquest epígraf del balanç en l'exercici de  
2014, són els següents: 
  

Concepte 2014 2013 

G. V. deutora fons social  3.379.843 3.379.843 

G. V. deutora subvenció de capital  340.606 39.509 

G. V. deutora subvenció d'explotació  3.024.748 1.823.431 

G. V. deutora FONCEI  512.724 512.724 

G. V. deutora subvenció línies de mediació  1.428.785 883.785 

G. V. deutora subvenció servei del deute  1.278.419 978.419 

Total 9.965.125 7.617.711 
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Concepte 
Fons   
Social Reserves 

Altres 
aportacions 
de socis 

Resultats 
exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l'exercici Total 

Saldo 31-12-2013 124.933.854 209.642 1.000.000 1.583.286 (40.752.915) 86.973.867 

Incorporació ATCE 334.828  174.059 (4.793) (174.059) 330.035 

Entrades  382.045 1.653.020 0 23.443.252 25.478.317 

Distribució del resultat   (1.174.059) (39.752.915) 40.926.975 0 

Saldo 31-12-2014 125.268.682 591.686 1.653.020 (38.174.422) 23.443.252 112.782.219 

Quadre 10 

Dins d'"Incorporació ATCE" figura la comptabilitat del patrimoni net de 
l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, que ha sigut integrat en 
el balanç de l'IVF el primer de gener de 2014, tal com indica l'apartat 4.1. 

En "Altres aportacions de socis" es comptabilitzen les subvencions a 
l'explotació concedides per la Generalitat mitjançant la Llei de 
Pressupostos de cada exercici. En 2014, les subvencions d'explotació 
sumen 1.653.020 euros. En l'apartat 4.1 de l'Informe d'auditoria 
s'esmenta com a excepció la comptabilitat del dit import. 

9. Deutes a llarg i a curt termini 

Tot seguit es mostra la composició d'aquests epígrafs del balanç a 31 de 
desembre de 2014, juntament amb les xifres de l'exercici de 2013: 
 

Deutes a llarg i curt termini 2014 2013 

Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 672.589.829 721.891.634 

Altres passius financers a llarg termini 12.062.665 15.359.885 

Deutes a llarg termini 684.652.494 737.251.518 

Obligacions i altres valors negociables 0 39.015.098 

Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 228.931.693 323.092.367 

Derivats 43.888 44.896 

Altres passius financers a curt termini 3.826.432 3.738.273 

Deutes a curt termini 232.802.012 365.890.634 

Quadre 11 

El volum viu d'endeutament a llarg i a curt termini, a 31 de desembre de 
2014, és de 901.521.521 euros, el qual s'ha reduït en un 16,8% respecte a 
l'exercici de 2013. Aquest import no supera el límit de 1.400.000.000 
d'euros establit en l'article 40.7 de la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici de 2014. 
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En el compte "Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini" del passiu no 
corrent, es registren préstecs concedits a l'Institut per diverses entitats 
financeres amb venciment superior a un any. 

En "Deutes amb entitats de crèdit i altres" del passius 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. En aquest epígraf s'han registrat inadequadament 62.499.677 
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 a l'epígraf "Altres passius financers", dins de "Deutes a curt 
termini", en el passiu corrent.  

Quant a això, cal indicar que mitjançant l'Acord del Consell de 27 de 
febrer de 2015, es va aprovar que la Generalitat assumís els venciments 
addicionals provinents del mecanisme de finançament del FLA per un 
import de 62.499.677 euros, així com l'extinció per compensació en el dit 
import del deute pendent de cobrament de la Generalitat. 

Dins d'"Altres passius financers" a llarg i curt termini, s'apleguen, 
fonamentalment, les comissions per avals prestats per l'IVF, pendents 
d'imputar a pèrdues i guanys, per un import conjunt de 15.750.760 euros, 
12.052.234 dels quals són a llarg termini i 3.698.526 euros a curt termini. 

Durant l'exercici de 2014, l'IVF ha amortitzat l'emissió de bons registrada 
en l'epígraf "Obligacions i altres valors negociables" per un import de 
39.015.098 euros. 

La nota 10 de la memòria, "Passius financers" mostra la informació 
rellevant sobre els dits deutes. 

10. Import net de la xifra de negocis 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014, juntament 
amb les xifres corresponents a l'exercici de 2013, és el següent en euros: 
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Concepte 2014 2013 

Interessos per préstecs concedits 5.881.779 4.793.148 

Interessos per préstecs línies mediació 614.513 1.574.867 

Interessos per préstecs al sector públic 27.575.708 34.883.886 

Comissions per préstecs concedits 514.649 308.533 

Comissions per préstecs al sector públic 111.491 147.806 

Interessos de demora de préstecs al sector privat 803.918 391.572 

Interessos de demora de préstecs al sector públic 12.852 19.334 

Prestacions de serveis 5.514.973 3.160.521 

Total 41.029.882 45.279.666 

Quadre 12 

Els comptes "Interessos per préstecs concedits" i "Interessos per préstecs 
al sector públic", recullen els interessos meritats pels préstecs concedits 
per l'IVF. 

Els tipus d'interès de general aplicació, giren al voltant de l'euribor més 
un diferencial. A partir de juny de 2010, el reglament regulador de les 
característiques i condicions generals de les operacions de risc de crèdit 
de l'IVF, ja no limita el diferencial màxim, sinó que estableix que el tipus 
d'interès de referència més el diferencial, no serà inferior al cost de 
finançament aliè a l'IVF. 

En "Comissions per préstecs concedits" es registra la comissió d'obertura 
dels préstecs desemborsats, que representa generalment un 0,75% de 
l'import formalitzat i es fa efectiva en el primer desemborsament de 
l'import prestat. El reglament de l'activitat creditícia de l'IVF 
anteriorment citat, ha eliminat la comissió màxima establida en 0,75%. 
El registre comptable es realitza per l'import resultant d'aplicar el tipus 
d'interès efectiu al llarg de la vida del préstec. 

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 de 2014, l'únic aval concedit per la Generalitat i 
gestionat per l'IVF correspon al préstec formalitzat el 12 de juny de 2014 
per CACSA amb una entitat financera per un import de 20.000.000 
d'euros i amb venciment el 12 de juny de 2019. 

L'article 38 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2014 limita 
els avals prestats per la Generalitat a un import de 900.000.000 d'euros, 
que no ha sigut superat. 
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A més, en el dit compte s'han registrat els ingressos comptabilitzats en 
l'exercici de 2014 pel lliurament i prestació de productes i serveis de 
certificació electrònica per un import de 455.715 euros més IVA. Com a 
resultat de la revisió efectuada, s'han posat de manifest els aspectes 
següents: 

- No hem pogut comprovar que totes les vendes de productes i 
prestacions de serveis de certificació electrònica han sigut 
facturades i comptabilitzades, ja que els diferents programes 
informàtics utilitzats a aquests efectes per part de l'Institut no 
permeten efectuar aquesta verificació. 

- El programa informàtic de facturació al qual poden accedir 
determinats treballadors de l'IVF, no permet gestionar els 
permisos d'accés en funció dels distints perfils dels usuaris, raó 
per la qual qualsevol usuari pot accedir a les dades de totes i cada 
una de les fases del procés de facturació i cobrament amb el 
consegüent risc de fiabilitat de la informació introduïda. 

- Els procediments d'ingressos no es troben expressats en unes 
instruccions o un manual que considere totes les fases i controls 
que s'han de seguir per a determinar-los, facturar-los, seguir-los i 
cobrar-los. 

- Es distingeixen dos tipus de facturació: la denominada sèrie "K", 
els ingressos de la qual en 2014 han sigut de 84.512 euros i la 
denominada sèrie "A", els ingressos de la qual han sigut de 
368.327 euros. Els cobraments de la facturació "K", es perceben 
prèviament a la prestació del servei o al lliurament del producte, 
mentre que els corresponents a la facturació "A", s'obtenen amb 
posterioritat. Aquests  últims inclouen la facturació al sector 
públic valencià. 

- No hem pogut verificar l'adequació de les tarifes repercutides de la 
sèrie "A" per a la pràctica totalitat dels casos examinats. En un 
59,7% dels ingressos revisats, s'ha facturat un import fix per la 
prestació de serveis anuals, el desglossament i la composició del 
qual es desconeix, mentre que en un 37,1% dels casos s'han 
aplicat descomptes significatius no previstos en les tarifes 
aprovades pel Consell General com a òrgan competent per a 
determinar-los. 

- Quant a la formalització contractual de les factures de la sèrie "A", 
hem comprovat que sols en dos casos dels onze analitzats, la 
Direcció General n'ha subscrit el contracte preceptiu. En els nou 
casos restants, la casuística és molt variada, ja que abasta des de 
l'acceptació per correu electrònic a comandes de gestió per part de 
la Generalitat, o acords dictats per corporacions locals, entre 
altres. 
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- A la data de realització del present treball (octubre de 2015), hi ha 
un saldo pendent de cobrament per factures emeses en 2014 i 
exercicis anteriors per 121.521 euros. Hem comprovat que l'IVF no 
realitza gestions per al cobrament dels imports facturats i no 
atesos al seu venciment. També hem observat l'existència de nou 
factures de la sèrie "K", el cobrament de les quals hauria d'haver 
sigut per anticipat en el saldo pendent de cobrament al tancament 
de l'exercici. 

- L'IVF hauria de revisar les despeses financeres repercutides per 
l'entitat financera en la qual l'IVF manté el compte bancari per a 
ingressar mitjançant el sistema "Terminals punt de venda" de les 
factures de la sèrie "K", per a sol·licitar-ne el reintegrament, 
atenent a allò que estableixen les condicions generals acordades 
entre la Generalitat i les entitats financeres. 

- Hem observat una diferència per import de 18.138 euros que no ha 
sigut conciliada o explicada per l'IVF, entre el saldo comptable 
pendent de cobrament a 31 de desembre de 2014, que ha sigut de 
278.132 euros, i el saldo pendent de cobrament segons el referit 
programa informàtic, que és de 296.270 euros. 

- El control intern sobre les existències d'elements de venda 
conjunta amb les prestacions de serveis de signatura electrònica, 
com ara targetes, lectors i teclats, s'hauria d'efectuar mitjançant 
un inventari permanent. L'únic control existent consisteix a 
elaborar un inventari al tancament de l'exercici que no està signat 
per la persona responsable. 

- Per a un adequat control sobre els cobrament de les factures de la 
sèrie "K", recomanem identificar els clients que efectuen els 
ingressos en el compte bancari. 

- L'IVF ha comptabilitzat dues vegades per error la mateixa factura 
per un import de 2.876 euros. 

11. Aprovisionaments 

Els interessos meritats en l'any 2014 pels préstecs rebuts per l'Institut, 
pòlisses de crèdit contractades i emissions de bons realitzades sumen 
15.188.060 euros que es registren en l'epígraf "Aprovisionaments" del 
compte de pèrdues i guanys. Aquestes despeses s'han vist reduïdes en 
un 29,4% respecte a l'exercici anterior. 

El quadre següent mostra, en euros, el desglossament del cost de 
l'endeutament per tipus d'operacions: 
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Cost d'endeutament per: Import 

Préstecs a llarg termini 10.227.671 

Préstecs a curt termini 2.448.504 

Pòlisses de crèdit 1.094.486 

Obligacions i bons 391.321 

Comissions 1.001.038 

Altres 25.040 

Total 15.188.060 

Quadre 13 

Com a resultat del treball realitzat hem detectat un error en la 
comptabilitat dels interessos de diverses operacions de préstecs que 
s'indica com a excepció en l'apartat 4.1 de l'Informe d'auditoria. 

12. Despeses de personal 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014, juntament 
amb les xifres corresponents a l'exercici de 2013, és la següent, en euros: 

 
Concepte 2014 2013 

Sous i salaris 1.816.035 2.104.779 

Assegurances socials 506.232 571.037 

Altres despeses socials 26.048 27.726 

Total 2.348.315 2.703.542 

Quadre 14 

Com a conseqüència del que preveu la Llei 5/2013, amb efectes de primer 
de gener de 2014, els tres treballadors de l'ATCE quedaren integrats en 
l'IVF. 

Així mateix, en virtut del que estableixen les disposicions addicionals 
vuitena i novena de la dita Llei, un total de set treballadors de l'IVF van 
passar de manera voluntària a prestar els seus serveis en l'IVACE en la 
dita data. 

D'altra banda, com indica la nota 24.1 de la memòria, el 17 de febrer de 
2014, el Consell General va aprovar un nou model organitzatiu i 
organigrama, en el marc d'un procés de reestructuració organitzativa. 
Com a resultat del dit procés, l'IVF va acomiadar tres empleats de la 
plantilla, als quals els va ser abonades les indemnitzacions legalment 
establides, tenint en compte que el preavís els va ser comunicat fora del 
termini previst en la normativa aplicable. 
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En compliment del que disposa l'article 30.5 de la Llei 6/2013, de 26 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 2014, l'IVF 
va sol·licitar a la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria 
d'Hisenda, l'autorització de la massa salarial per a l'exercici de 2014 per 
un import d'1.913.088 euros, sense que se n'haja obtingut cap resposta. 

Juntament a la sol·licitud d'autorització de la massa salarial, l'Institut va 
presentar una proposta de relació de llocs de treball que incloïa la 
classificació professional. Aquesta proposta ha sigut informada 
favorablement  per la Direcció General del Sector Públic de la Conselleria 
d'Hisenda, el 26 de març de 2015. Posteriorment el Consell General de 
l'IVF va aprovar la relació de llocs de treball en la sessió efectuada el 27 
de març de 2015. 

13. Altres despeses d'explotació 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014, juntament 
amb les xifres corresponents a l'exercici de 2013, és la següent, en euros: 

 

Concepte 2014 2013 

Serveis exteriors 875.562 1.103.674 

Tributs 22.086 33.443 

Pèrdues, deterioracions i variació de provisions per 
operacions comercials (6.000.375) 45.859.174 

Altres despeses de gestió corrent 0 30.598 

Total (5.102.727) 47.026.889 

Quadre 15 

El compte "Pèrdues, deterioracions i variació de provisions per 
operacions comercials" aplega fonamentalment l'import recuperat dels 
avals executats corresponents a dues fundacions esportives per imports 
de 4.930.139 euros i 1.116.357 euros, respectivament. 
 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Comptes anuals de l'exercici de 2014 
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