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1. ADEQUACIÓ DE LA INFORMACIÓ FINANCERA ALS PRINCIPIS
COMPTABLES APLICABLES

1.1 Aquesta Sindicatura ha examinat els comptes anuals de l'Institut Valencià de
Finances (d'ara endavant IVF o l'Institut), que comprenen el balanç a 31 de
desembre de 1995, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria, corresponents a
l'exercici anual terminat en la dita data, i que adjuntem íntegrament en l'annex
d'aquest informe. Els dits comptes foren formulats pel Consell d'Administració de
l'Institut el 10 de juliol de 1996. Llevat del advertiment que fem en l'apartat 1.2,
el treball de fiscalització s'ha portat a efecte d'acord amb normes d'auditoria
generalment acceptades, les quals requereixen l'examen -mitjançant la realització
de proves selectives- de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació
de la seua presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions
realitzades.

1.2 El IVF té signat un contracte de refinançament amb la Societat de Garantia
Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGRCV), pel qual es compromet a
assumir un percentatge del risc i a reemborsar el 25% dels pagaments nets a què
haja de fer front la SGRCV davant de les entitats prestamistes, per l'incompliment
amb aquestes dels compromisos dels avalats relatius a les operacions afectades al
contracte citat.

A 31 de desembre de 1995, el risc garantit pel IVF és de 6.682 milions de
pessetes (sobre un total de 33.190 milions de pessetes), segons que s'indica en la
memòria de la SGRCV, i no hem pogut verificar la suficiència de la provisió per a
insolvències comptabilitzada a 31 de desembre de 1995, per import de 202
milions de pessetes (vegeu l'apartat 4.2.4).

1.3 L'epígraf d'"Inversions creditícies" del balanç de situació a 31 de desembre de
1995, inclou saldos per import de 10.147 milions de pessetes, corresponents a
préstecs concedits a empreses, respecte dels quals el IVF disposa de
determinades garanties i sobre els quals ha efecuat una dotació a la provisió de les
inversions creditícies per import de 420 milions de pessetes. Tal com assenyalem
en l'apartat 4.2.3 del present informe informe, aquesta Sindicatura recomana
dotar una provisió addicional a l'existent a 31 de desembre de 1995, per import
de 640 milions de pessetes.

1.4 Com a conseqüència de l'aplicació de la resolució de 4 d'octubre de 1995 de la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana, s'han modificat els criteris de
comptabilització de les subvencions a l'explotació rebudes de la Generalitat
Valenciana. En exercicis anteriors, aquestes subvencions eren comptabilitzades
com a "D'altres ingressos d'explotació" en el compte de pèrdues i beneficis; però
en 1995 les han considerades com a "Aportacions de socis per a compensar
pèrdues", sense comptabilitzar-les en el compte de pèrdues i beneficis. Aquest
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canvi de criteri comptable no afecta la xifra global de fons propis del balanç de
situació a 31 de desembre de 1995 (vegeu l'apartat 4.2.7).

1.5 Llevat dels efectes de l'advertiment descrit en 1.3 i dels efectes d'aquells ajusts
que podrien haver sigut considerats necessaris si no havia existit l'advertiment per
limitació a l'abast descrit en 1.2, els comptes anuals del IVF de l'exercici de 1995
-que adjuntem en l'annex d'aquest informe- mostren, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de
desembre de 1995, i dels resultats de les seues operacions i dels recursos
obtinguts i aplicats durant l'exercici anual acabat en la dita data; i contenen la
informació necessària i suficient per a la seua interpretació i comprensió
escaients, conformement als principis i les normes comptables generalment
acceptats, els quals guarden uniformitat amb els aplicats en l'exercici anterior.

1.6 L'informe de gestió de l'exercici de 1995 que s'adjunta als comptes anuals, conté
les explicacions que el Consell d'Administració considera oportunes sobre la
situació de l'Institut, l'evolució de la seua activitat i sobre uns altres assumptes, i
no forma part integrant dels comptes anuals. Aquesta Sindicatura ha verificat que
la informació comptable que conté el citat informe de gestió concorda amb la dels
comptes anuals de l'exercici de 1995.
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2. ACOMPLIMENT DE LA LEGALITAT VIGENT EN LA GESTIÓ DELS
FONS PÚBLICS

2.1 Abast i metodologia

Aquesta Sindicatura ha examinat el compliment, per part del IVF, de la legalitat vigent
en la gestió dels fons públics durant l'exercici anual terminat el 31 de desembre de 1995.
L'examen s'ha fet d'acord amb normes d'auditoria generalment acceptades i hem portat a
efecte les proves i aplicat els procediments d'auditoria considerats necessaris d'acord amb
les circumstàncies. La verificació realitzada ha abastat el compliment dels aspectes
rellevants establits en:

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

- Llei de la Generalitat Valenciana 13/1994, de 31 de desembre, de Pressuposts per
a l'exercici de 1995.

- Pla General de Comptabilitat, aprovat pel reial decret 1.643/1990, de 20 de
desembre.

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat
Valenciana, per la qual s'aprova la informació que han de retre les entitats
públiques.

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

- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.

- Disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990 de la Generalitat Valenciana, de
Pressuposts per a 1991, per la qual es crea el IVF.

- Decret 83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el
Reglament del IVF.

- Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la Intervenció General de la Generalitat
Valenciana, per la qual es determina el tractament comptable de les subvencions
corrents percebudes per les empreses públiques de la Generalitat Valenciana.



Institut Valencià de Finances. Exercici de 1995

- 184 -

2.2 Conclusió general

Com a resultat de la revisió efectuada, i amb l'abast descrit en l'apartat anterior, no s'han
detectat incompliments rellevants de la normativa citada, per part del IVF, durant el
període objecte d'examen.
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3. INFORMACIÓ GENERAL

3.1 Antecedents i objecte del IVF

El IVF es crea mitjançant la lei 7/1990 de la Generalitat Vaenciana, de Pressuposts per a
1991, en la seua disposició addicional vuitena, com una entitat de dret públic subjecta a
la Generalitat i adscrita a la Conselleria d'Economia i Hisenda.

L'Institut té, per finalitat, la d'actuar com a principal instrument de la política de crèdit
públic de la Generalitat; així com contribuir a l'exercici de les competències de la
Generalitat sobre el sistema financer. Per al compliment dels seus fins, l'Institut
s'estructura en les àrees següents:

- Àrea d'Entitats Financeres,

- Àrea de Tresoreria i Mercat de Capital,

- Àrea d'Inversions Creditícies

- Àrea d'Administracions i Recursos

3.2 Activitat desenvolupada en 1995

A continuació resumim la informació més rellevant relativa a l'activitat desenvolupada pel
IVF en l'exercici de 1995 inclosa en la memòria d'activitats aprovada pel Consell
d'Administració celebrat el 14 de febrer de 1996.

a) Àrea d'Entitats Financeres

A aquesta àrea corresponen les funcions relatives a control, inspecció i disciplina de les
entitats financeres que estan sota la tutela administrativa de la Generalitat Valenciana.

Les activitats en què es concreta la funció supervisora d'aquesta àrea es poden agrupar
en quatre grans blocs:

- Anàlisi patrimonial, econòmica i financera de la situació i evolució de les entitats.

- Inspecció d'entitats financeres. Durant 1995 s'han efectuat dinou visites
d'inspecció a seccions de crèdit i deu treballs de revisió de comptes.

- Expedients i d'altres tasques administratives. Durant 1995 s'han tramitat 249
expedients.

- Elaboració de normes jurídiques. Durant 1995 s'hi ha treballat en l'elaboració
d'esborranys per a la publicació de tres ordres.

b) Àrea d'Inversions Creditícies
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Durant l'any 1995, tercer any de funcionament desde la seua fundació, l'Àrea d'Inversions
Creditícies continuà el desenvolupament i fiançament de l'activitat de concessió de
crèdits iniciada en 1993, i reglamentàriament restringits en la seua finalitat al finançament
de projectes d'inversió en actius fixos.

Durant 1995 s'han concedit 26 préstecs, per quantia de 4.100 milions de pessetes,
destinats a finançar una inversió de 16.174 milions de pessetes.

Aquests préstecs es concedeixen al tipus d'interés MIBOR, a un termini de tres mesos,
aplicant un diferencial de mercat que en cap cas no ha superat els dos punts.

c) Àrea de Tresoreria i Mercat de Capitals

Durant 1995 ha destacat la culminació d'una sèrie de projectes escomesos amb
anterioritat, i que resumim a continuació.

- Inauguració del mercat de futurs i opcions de cítrics i mercaderies.

- Realització de presentacions davant d'inversors institucionals i estrangers del risc
de la Generalitat Valenciana, a l'objecte de diversificar les fonts de finançament.

- Utilització profunda de les eines informàtiques i de tresoreria i finançamet, que
permet un millor control i avaluació de la gestió realitzada.
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS
COMPTES ANUALS

4.1 Anàlisi global del balanç

El balanç de situació del IVF a 31 de desembre de 1995 i la seua comparació amb el de
1994 s'exposen, en milions de pessetes, en el quadre següent:

Actiu 31-12-95 31-12-94 Variació

Generalitat, por desemborsaments no exigits

Immobilitzat

Despeses d'establiment

Immobilitzacions immaterials

Immobilitzacions materials

Immobilitzacions financeres

Actiu circulant

Deutors

Inversions financeres temporals

Tresoreria

Ajusts per periodificació

0

11.924

1

34

92

11.797

1.601

(25)

1.574

51

1

782

6.642

1

42

111

6.488

802

256

536

9

1

(100,0%)

79,5%

-

(19,0%)

(17,1%)

81,8%

99,6%

(109,8%)

193,6%

466,7%

-

Total actiu 13.525 8.226 64,4%

Passiu 31-12-95 31-12-94 Variación

Fons propis

Capital subscrit

Reserva voluntària

Aportacions. socis compensació pèrdues

Pèrdues i beneficis

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis

Creditors a llarg termini

Creditors a curt termini

7.841

7.869

25

111

(164)

128

525

5.031

4.987

4.962

25

66

(66)

138

275

2.826

57,2%

58,6%

-

68,2%

348,5%

7,2%

90,9%

78,0%

Total passiu 13.525 8.226 64,4%

Quadre 1

Tal com s'indica en la memòria dels comptes anuals de l'exercici de 1995, el IVF ha
presentat, reformulades, les xifres corresponents a l'exercici de 1994, amb la finalitat de
facilitar la comparació interanual. Aqueixa reformulació ha tingut per objecte incorporar
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els criteris establits per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana en la seua
resolució de 4 d'ocubre de 1995, per la qual es determina el tractament comptable de les
subvencions corrents percebudes per les empreses públiques de la Generalitat
Valenciana.

4.2 Epígrafs més significatius del balanç

4.2.1 Immobilitzacions immaterials

En aquest epígraf s'inclouen les aplicacions informàtiques adquirides pel IVF, tant per al
seu ús, com aquelles del Sistema d'Anotacions en Compte (d'ara endavant, SAC) cedides
a la Borsa de València.

Quant al SAC, el IVF va formalitzar, el dia 1 de desembre de 1993, un contracte de
cessió gratuïta amb la Societat Rectora de la Borsa de Valors de València, pel qual
l'Institut cedeix l'ús d'aquell per temps indefinit a l'entitat citada, però conservant-ne la
propietat i la titularitat; les despeses d'ús i conservació van a càrrec de la Societat
Rectora.

La dotació a l'amortització corresponent a l'immobilitzat del SAC s'ha considerat com
una despesa extraordinària.

4.2.2 Immobilitzacions materials

Igual com l'immobilitzat immaterial, aquest epígraf del balanç recull l'equipament cedit al
SAC; durant l'exercici s'hi han produït els següents moviments, en milions de pessetes:

Cost Amortització Valor net comptable

31-12-94 Altes 31-12-95 31-12-94 Dotació 31-12-95 31-12-94 31-12-95

IVF 107 11 118 20 19 39 87 79

SAC 45 0 45 21 11 32 24 13

TOTAL 152 11 163 41 30 71 111 92

Quadre 2

La dotació corresponent a l'equipament cedit, l'han considerada com una despesa
extraordinària.

Aquesta Sindicatura ha verificat, amb documentació de suport, una mostra de les altes de
l'exercici, que en representa el 23%, i no s'hi han detectat aspectes significatius per
incloure'ls en aquest informe.

L'edifici on té ubicades les oficines l'Institut, pertany a la Conselleria d'Economia i
Hisenda, i no ha sigut adscrit formalment al IVF.
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4.2.3 Imobilitzacions financeres

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 1995 i 1994, és la
següent, en milions de pessetes:

Compte 31-12-95 31-12-94

Participacions en empreses associades 539 282

Participacions en empreses del grup 3.050 550

D'altres crèdits 8.575 5.744

Provisions (367) (88)

TOTAL 11.797 6.488

Quadre 3

a) Participacions en empreses

El movimet experimentat en els comtpes de participacions en empreses durant l'exercici
es reflecteix a continuació, en milions de pessetes

31-12-94 Augments Total Partici. IVF Provisió 31-12-95

En empreses associades 282 257 539 0 539

SGR 282 257 539 40,93% 0 539

En empreses del grup 550 2.500 3.050 25 3.025

Invercova I 550 0 550 68,75% 16 534

Valencia Foment Empres. 0 2.000 2.000 53,76% 9 1.991

Invercova II 0 500 500 100,00% 0 500

TOTAL 832 2.757 3.589 25 3.564

Quadre 4

SGR

Per acord del Govern Valencià de 20 de desembre de 1994, es va aprovar la transmissió,
a l'Institut, de la propietat de les participacions que posseïa la Generalitat Valenciana en
la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, per valor de 257 milions
de pessetes. Aquesta transmissió es va fer efectiva el 30 de març de 1995.

A 31 de desembre de 1995, el capital social de la SGR ascendia a 1.317 milions de
pessetes; la participació del IVF n'era del 40,93%.
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Amb data 16 d'abril de 1996, l'empresa Ibergrup Auditores, S.A. emeté un informe
d'auditoria sobre els comptes anuals de la SGR; bansant-nos en aqueix informe, podem
afirmar que l'import registrat per l'Institut, en relació a la seua participació en la SGR, és
adequat.

Invercova I

Amb data 10 de novembre de 1994, es va signar l'escriptura de constitució d'un fons de
capital de risc denominat INVERCOVA I, amb un capital social de 800 milions de
pessetes;la participació del IVF hi és de 550 milions de pessetes, que equivalen al
68,75% del total.

Amb data 17 d'abril de 1996, la fima Arthur Andersen emeté un informe d'auditoria sobre
els comptes anuals d'INVERCOVA I, en el qual feien constar que no disposaven dels
comptes anuals auditats d'una societat en què el Fons manté una participació
significativa.

L'Institut ha dotat, basant-se en les pèrdues obtingudes pel Fons, una provisió que s'eleva
a 16 milions de pessetes.

A 31 de desembre de 1995, el IVF havia desemborsat el 50% de la seua participació en
INVERCOVA I; i els 275 milions de pessetes pendents de desemborsament estaven
comptabilitzats en el compte de desemborsaments pendents sobre accions, dins de
l'epígraf de "Creditors a llarg termini" del balanç.

València Foment Empresarial

Per acord del Govern Valencià de 20 de desembre de 1994, es va aprovar la transmissió,
a l'Institut, de la propietat de les accions que posseïa la Generalitat Valenciana en la
societat València Foment Empresarial, Societat de Capital Risc, S.A. (d'ara endavant,
VFE), per valor de 2.000 milions de pessetes. Aquesta transmissió es va fer efectiva
durant el primer semestre de 1995.

A 31 de desembre de 1995, el capital social de VFE ascendia a 3.720 milions de
pessetes; la participació de l'Institut hi era del 53,76%.

Amb data 18 de juny de 1996, l'empresa KPMG Peat Marwick emeté un informe
d'auditoria sobre els comptes anuals de VFE, en el qual feien constar que, en relació a la
inversió en les societats en les quals participa VFE, la seua opinió es basava en els onze
informes d'auditoria que hi feien referència.

El IVF ha dotat una provisió de 9 milions de pessetes, sobre la base de les pèrdues
obtingudes per VFE en exercicis anteriors.

INVERCOVA II
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Amb data 19 de desembre de 1995, es signa l'escriptura de constitució d'un fons de
capital risc denominat INVERCOVA II, amb un capital de 500 milions de pessetes; la
participació de l'Institut hi és del 100%.

A 31 de desembre de 1995, el IVF havia desemborsat el 50% de la seua participació en
INVERCOVA II, i els 250 milions de pessetes pendents de desemborsament estaven
comptabilitzats en el compte de desemborsaments pendents sobre accions, dins de
l'epígraf de "Creditors a llarg termini" del balanç.

Malgrat que la constitució d'aquest fons es va efectuar a finals de l'exercici de 1995, els
comptes anuals seus no adjunten la memória, i tampoc no han sigut auditats; raó per la
qual no es pot opinar sobre la raonabilitat del saldo compabilitzat pel IVF.

b) Daltres crèdits

El moviment experimentat durant l'exercici pels préstecs concedits per l'Institut, es
reflecteixen en el quadre següent, en milions de pessetes:

Cost Provisió Valor

Crèdits 31-12-94
Conces-

sions
Amor-

titzacions
Reclassi-
ficacions 31-12-95 31-12-94 Dotació 31-12-95

net
31-12-95

A llarg term. 5.744 4.470 (9) (1.630) 8.575 88 254 342 8.233

A curt term. 504 0 (562) 1.630 1.572 0 78 78 1.494

6.248 4.470 (571) 0 10.147 88 332 420 9.727

Quadre 5

La part dels crèdits amb venciment a curt termini, es comptabilitza dins de l'epígraf
d'"Inversions financeres temporals" (vegeu l'apartat 4.2.5).

Addicionalment, i pel que fa als préstecs concedits, podem ressenyar la següent
informació global, amb dades acumulades a 31 de desembre de 1995, en milions de
pessetes:

Import concedit 13.897

Import formalitzat 11.870

Import desemborsat 10.833

Import amortitzat 686

Quadre 6

S'entén que un préstec ha sigut concedit quan, després d'analitzar la sol.licitud de préstec
realitzada per l'interessat, la comissió executiva del IVF en decideix l'aprovació. La
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condició de préstec formalitzat, la dóna el fet d'haver escripturat l'operació creditícia en
un document públic.

Les operacions de crèdit es comptabilitzen per les quantitats efectivament
desemborsades.

Aquesta Sindicatua ha seleccoinat, per a analitzar-los, una mostra d'expedients de
préstecs que representa el 42,3% de les inversions creditícies; no hi hem detectat
desviacions significatives respecte del manual de procediments establit per l'Institut en
aquesta àrea.

La provisió per insolvències creada pel IVF obeeix a la comptabilització d'una dotació
genèrica corresponent a l'aplicació d'un 1% sobre els imports desemborsats, i a una
dotació específica; segons el detall següent:

Llarg termini Curt termini Total

Provisió genèrica 101 0 101

Provisió específica 241 78 319

Saldo 31/12/95 342 78 420

Quadre 7

El detall de la provisió específica és el següent

Llarg termini Curt termini Total

Pascual Hnos. 104 54 158

Ferrys 44 19 63

Tarazón 16 5 21

Termasa 77 0 77

241 78 319

Quadre 8

Hem revisat els imports provisionats amb caràcter específic a 31 de desembre de 1995,
tenint en compte la situació d'aquestes empreses a la data de redactar el present informe;
així com la d'altres empreses que, tot i no tenir constituïda cap provisió específica al
tancament de l'exercici, han experimentat esdeveniments posteriors a la dita data, que
motiven la seua dotació.

Les observacions següents fan referènca a la situació d'una sèrie d'empreses, per a les
quals aquesta Sindicatura considera que -conformement al principi de prudència
valorativa- caldria dotar quantitats addicionals als comptes de provisions.
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- Ferrys: A 31 de desembre de 1995, el deute pendent ascendia a 250 milions de
pessetes. Atesa l'evolució de l'empresa, el IVF, durant 1996, dota una provisió
addicional de 63 milions de pessetes. Podem destacar que Ferrys va presentar
suspensió de pagaments el 13 de gener de 1995. La provisió a 31 de desembre de
1995 està infradotada en 187 milions de pessetes.

- Productos Ortiz: El deute pendent a 31 de desembre de 1995 és de 500 milions
de pessetes. Presenta suspensió de pagaments el 22 de maig de 1996 i en
setembre d'aqueix any hom arriba a un acord, pel qual només es cobraran 125
milions de pessetes. La provisió a 31 de desembre de 1995 està infradotada en
375 milions de pessetes.

- Todagres: El deute pendent a 31 de desembre de 1995 és de 145 milions de
pessetes. Presenta suspensió de pagaments en abril de 1996 i l'Institut dota una
provisió de 36 milions de pessetes, equivalent al 25% del saldo. La provisió a 31
de desembre de 1995 està infradotada en 36 milions de pessetes.

- Comercial Portofino: Durant 1996 presenta capital i interés vençut i no pagats
per import de 20 i 9 milions de pessetes respectivament. El deute pendent a 31 de
desembre de 1995 ascendia a 175 milions de pessetes, i és aconsellable la dotació
d'una provisió de -si més no- el 25% del seu saldo; és a dir, 42 milions de
pessetes.

Atesa la situació de les empreses deutores assenyalades, considerem que la provisió
existent a 31 de desembre de 1995 és inferior a la necessària, per un import de 640
milions de pessetes.

4.2.4 Deutors

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 1995 i la seua
comparació amb l'exercici anterior, és la següent, en milions de pessetes:
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31-12-95 31-12-94

Generalitat Valenciana, deutora 0 230

Reavals SGR 195 122

Recobraments avals SGR (26) (11)

D'altres comptes 8 8

Provisió per insolvències (202) (93)

TOTAL (25) 256

Quadre 9

Amb data 29 d'octubre de 1993, es va signar un contracte de refiançament, pel qual la
SGR es comprometia a cedir, i el IVF a acceptar, la cessió del risc del 30% (25% a partir
del primer de juliol de 1994) de totes les operacions de garantia atorgades per la SGR en
favor dels seus socis partíceps.

El compte de "Reavals SGR" recull els imports pagats pel IVF a la SGR, per virtut de
l'esmentat acord de refiançament. El compte de "Recobraments avals SGR" registra la
part recuperada dels dits pagaments, de forma que compensa el saldo anterior.

La "Provisió per insolvències" està composta per una dotació genèrica, consistent a
aplicar un 1% sobre el total del risc viu per avals de la SGR corresponents a l'Institut,
risc que a 31 de desembre de 1995 és de 6.682 milions de pessetes; així com per una
dotació específica, consistent a aplicar al deute corresponent de cada avalat els
percentatges de morositat aplicats per la SGR, establits amb un criteri de màxima
prudència -basat en estudis detallats de morositat. Podem ressaltar que la SGR ha sigut
auditada per una firma d'auditoria independent, que ha emés un informe sense
advertiments sobre els seus comptes anuals (vegeu l'apartat 4.2.3). El IVF ha millorat en
1995 la quantitat i la qualitat de la informació que rep de les operacions de la SGR.

Aquesta Sindicatura ha revisat el 60,7% dels reavals generats durant 1995 i el 42,3%
dels recobraments corresponents al mateix període; no hi hem detectat aspectes
significatius destacables.

Quant a la provisió específica, 135 milions de pessetes, aquesta Sindicatura ha
seleccionat, per a analitzar-los, una mostra significativa de saldos proveïts, i considera
que són raonables.

Quant al risc existent, per import de 6.682 milions de pessetes, (el risc total en curs de la
SGR a 31 de desembre de 1995 és, segons la seua memòria d'activitats, de 33.190
milions de pessetes), no s'ha pogut verificar la suficiència de la provisió genèrica per a
insolvències comptabilitzada a 31 de desembre de 1995, per import de 67 milions de
pessetes.
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Com que -si ens basem en la dotació genèrica- l'import proveït supera el saldo deutor
comptabilitzat, caldria reclassificar-lo al passiu del balanç.

4.2.5 Inversions financeres temporals

La composició d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 1995 i 1994, és la
següent, en milions de pessetes:

Compte 31-12-95 31-12-94

Crèdits a curt termini 1.572 504

Provisió crèdits a curt termini (78) 0

Interessos a curt termini de crèdits 80 32

TOTAL 1.574 536

Quadre 10

El saldo del compte de "Crèdits a curt termini" i el de compte "Provisió crèdits a curt
termini", vénen analitzats en l'apartat 4.2.3 d'aquest informe.

El saldo del compte "Interessos a curt termini de crèdits" recull els interessos redituats
des de l'última liquidació efectuada el 15 de desembre de 1995 pels préstecs concedits pel
IVF.

4.2.6 Tresoreria

El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 1995 és de 51 milions de pessetes (9 milions
de pessetes a 31 de desembre de 1994), que l'Institut manté en un sol compte bancari.

4.2.7 Fons propis

El moviment experimentat en aquest epígraf del balanç durant l'exercici, ha sigut el
següent, en milions de pessetes:

31-12-94 Disminucions Augments 31-12-95

Fons social 4.962 0 2.907 7.869

Reserves 25 0 0 25

Aportació socis comp. pèrdues 66 66 111 111

Pèrdues i beneficis (66) 164 66 (164)

TOTAL 4.987 230 3.084 7.841

Quadre 11
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El detall de l'augment del compte "Fons social" respon a les ampliacions d'aquest fons
efectuades per les raons següents:

Finalitat de l'ampliació del fons social Milions ptes.

Transmissió accions de València Foment Empresarial 2.000

Transmissió participacions de la SGR 257

Augment fons social per acord del Govern Valencià de 06/06/95 400

Participació en Invercova II 250

TOTAL 2.907

Quadre 12

Els dos primers conceptes han sigut analitzats en l'apartat 4.2.3 d'aquest informe.

El Govern Valencià, amb data 6 de juny de 1995, adoptà l'acord d'incrementar el fons
social de l'Institut en 400 milions de pessetes; import que va ser desemborsat el 5 de
juliol de 1995.

La Conselleria d'Economia i Hisenda, mitjançant una resolució d'11 de desembre de
1995, ordenà el pagament de 250 milions de pessetes al IVF, per a posar en marxa
INVERCOVA II, a l'objecte d'incrementar el fons social de l'Institut. Aqueix import,
procedent dels fons FEDER, va ser ingressat pel IVF el 18 de desembre de 1995 i
posteriorment desemborsat per a constituir INVERCOVA II el 19 de desembre de 1995.

Durant l'exercici de 1995, l'Institut, d'acord amb la instrucció de la Intervenció General
de la Generalitat Valenciana, ha passat a considerar les subvencions d'explotació rebudes
de la Generalitat com una aportació de socis per a compensar pèrdues; en lloc de
comtpabiltizar-les com un ingrés d'explotació.
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4.2.8 Ingressos per a distribuir en diversos exercicis

El moviment d'aquest epígraf ha sigut el següent, en milions de pessetes:

Saldo 31-12-94 138

Augments: 30

Consignació Llei Pressuposts 1995 10

Subvenció immobilitzat 20

Disminucions: 40

Traspàs a resultats 37

Part no aplicada subvenció 1994 2

Minoració subvenció 1995 1

Saldo 31-12-95 128

Quadre 13

L'augment de 10 milions de pessetes corrrespon a la consignació reflectida com a
subvenció de capital en la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1995, i
va ser cobrada el 30 de novembre de 1995.

L'import registrat com a subvenció d'immobilitzat correspon a la part aplicada d'una
transferència de 30 milions de pessetes realitzada per la Generalitat Valenciana al IVF
per a finançar l'adquisició d'immobilitzat per al Servei del Deute. La part no usada, 10
milions de pessetes, las registren en el compte "Generalitat Valenciana, creditora".

Aquesta Sindicatura ha verificat l'import traspassat a resultats: n'hem comprovat la
raonabiltiat, així com la implantació de mesures de control complementàries a les
existents en exercicis anteriors, que permeten una identificació clara dels elements
subvencionats en cada període.

La disminució de 2 milions de pessetes correspon a la part no aplicada de la subvenció de
capital rebuda per a 1994.

4.2.9 Creditors a llarg termini

El saldo a 31 de desembre de 1995 correspon als desemborsaments pendents sobre
accions no exigides, corresponents a INVERCOVA I, per 275 milions de pessetes, i a
INVERCOVA II, per 250 milions de pessetes.
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4.2.10 Creditors a curt termini

El detall d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 1995 és el següent, en milions
de pessetes:

Compte 31-12-95

Préstecs rebuts a curt termini 4.532

Generalitat Valenciana, creditora 343

Creditors diversos subv. préstecs Pla '94 65

SGR, creditors 29

Administracions públiques 19

Interessos redituats i no vençuts 13

D'altres 30

TOTAL 5.031

Quadre 14

Els "Préstecs rebuts a curt termini" que mantenia l'Institut al tancament de l'exercici i
llurs característiques fonamentals, són els següents:

Entitat Tipus d'interés Venciment Milions ptes.

Caixa d'Estalvis del Mediterrani 9,08% 21/03/96 4.310

Banco Central Hispano 9,26% 21/03/96 222

TOTAL 4.532

Quadre 15

També podem ressaltar que, durant l'exercici de 1995, l'Institut va concertar préstecs per
import de 13.212 milions de pessetes, que a 31 de desembre estaven cancel.lats.

El detall de l'import reflectit com a "Generalitat Valenciana, creditora" es compon
dels conceptes següents:
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Concepte Milions ptes.

Subvenció Servei del Deute 157

Subvenció SGR 110

Subvenció préstecs Pla '94 65

Subvenció immobilitzat Servei del Deute 10

D'altres conceptes 1

TOTAL 343

Quadre 16

La totalitat d'aquest import correspon a la part no utilitzada de les subvencions rebudes
per a finançar els distints programes esmentats, i tots van ser tornats al llarg dels mesos
de gener i febrer de 1996.

El saldo del compte "Creditors diversos subvencions préstecs Pla '94",  per import de
65 milions de pessetes, correspon a l'import pendent de ser pagat a 31 de desembre de
1995 als distints prestataris de la segona anualitat referent al dit Pla. Aquest saldo va ser
cancel.lat en gener de 1996.

El saldo del compte "SGR, creditors" registra l'import pendent de pagament a la dita
entitat a 31 de desembre de 1995, i correspon a les liquidacions des del mes de juliol de
1995.

4.3 Anàlisi global del compte de pèrdues i beneficis

El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 1995, juntament amb les xifres
corresponents de l'exercici de 1994, es mostren a continuació, en milions de pessetes:
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Despeses 1995 1994 Ingressos 1995 1994

Cost d'endeutament 389 18 Import net de xifra de negocis 937 330

Despeses de personal 294 277 D'altres ingressos d'explotació 1.294 1.400

Dotacions per a amortitz. d'immob. 26 20

Variació provisions de tràfic 109 54

D'altres despeses d'explotació 1.310 1.252

Beneficis d'explotació 103 109

Variació de les provisions d'inversions
financeres (v. quadre 5) 332 79

Ingressos financers 13 106

Resultats financers positius 27 Resultats financers negatius 319 -

Beneficis de les activitats ordinàries 136 Pèrdues activitats ordinàries 216

Variació provisions d'immobilitzat 25 0 Subv. capital transf. al resultat 37 31

Pèrdues procedents d'immobilitzat 0 218 Ingressos extraordinaris 55

Despeses extraordinàries 15 15 Ingres. i beneficis altres exers. 194

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 194 0

Resultats extraordinaris positius 52 - Resultats extraord. negatius 202

Pèrdues abans d'imposts 164 66

Resultat exercici (pèrdua) 164 66

Quadre 17

L'exercici de 1995 es tanca amb una pèrdua de 164 milions de pessetes; cosa que
significa un increment del 148,5% respecte a la de l'exercici de 1994.

En l'apartat de despeses de l'exercici de 1995 destaquen, per la seua importància, el
"Cost d'endeutament" (14,4% sobre el total), "D'altres despeses d'explotació" (48,6%), i
la "Variació de les provisions d'inversions financeres" (12,3%).

Quant als ingressos, el capítol més significatiu és el corresponent a "D'altres ingresos
d'explotació", que constitueix el 51,1% del total.

4.4 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i beneficis

4.4.1 Cost d'endeutament

El cost de l'endeutament, durant l'exercici de 1995, ha sigut de 389 milions de pessetes
(18 milions de pessetes en 1994), i recull l'import dels interessos redituats pels préstecs
sol.licitats pel IVF durant l'exercici (vegeu l'apartat 4.2.10 d'aquest informe).
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4.4.2 Despeses de personal

El detall de les despeses de personal registrades per l'Institut durant els exercicis de 1995
i 1994, es mostra tot seguit, en milions de pessetes:

Concepte 1995 1994

Sous i salaris 227 207

Seguretat Social a càrrec d'empresa 61 51

D'altres despeses de personal 6 19

TOTAL 294 277

Quadre 18

La relació de llocs de treball del IVF a 31 de desembre de 1995 estava format per 55
llocs, dels quals hi havia dotats a la dita data un total de 52 i en romanien vacants els 3
restants.

L'entrada en vigor de la Llei de Pressuposts per a 1995, i les limitacions a la productivitat
que s'hi establien, afectaven el sistema retributiu del personal de l'Institut, basat en
l'establiment d'una retribució fixa i d'una de variable, el límit superior de la qual era del
25%. Davant d'aquesta situació, el IVF va sol.licitar a la Conselleria d'Economia i
Hisenda i a la d'Administració Pública un informe favorable per a aprovar la modificació
de les condicions retributives del personal de l'Institut; el 18 de maig de 1995 van rebre
un escrit del director general de Pressuposts, que informava favorablement sobre el nou
model retributiu del IVF.

Així mateix, l'Institut ha complit els requisits establits en l'article 8.8 de la Llei de
Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1995, referents al pagament de la
productivitat.

Hem seleccionat una mostra de treballadors e l'Institut i hem verificat que la nòmina seua
s'ajusta a la legalitat aplicable. També hem comprovat que les retribucions satisfetes
durant l'exercici pel IVF al seu personal, s'adeqüen a les que s'estableixen per a cada lloc
en el catàleg aprovat pel Consell d'Administració de l'Institut.

Podem destacar, però, que els expedients de personal analitzats resulten incomplets en el
seu contingut.

D'altra banda, les obligacions de l'Institut amb entitats públiques (Hisenda de l'Estat i
organismes de la Seguretat Social) derivades de les despeses de personal, han sigut
adequadament liquidades, complint els terminis establits per la legislació aplicable.
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4.4.3 D'altres despeses d'explotació

La composició d'aquesta partida de despeses i la seua evolució interanual, és la següent,
en milions de pessetes:

Concepte 1995 1994

Desepses Programa Incentius Inversió Productiva Pla 1995 661 0

Despeses Programa Incentius Inversió Productiva Pla 1994 491 898

Serveis professionals 69 98

D'altres serveis 25 32

D'altres despeses de gestió (SWAPS) 22 6

Publicitat i relacions públiques 20 178

Subministraments 13 28

D'altres 9 12

TOTAL 1.310 1.252

Quadre 19

Per acord del Govern Valencià de 29 de març de 1994, s'encomana al IVF la gestió de
suports financers a la inversió productiva. Així, la Conselleria d'Economia i Hisenda, per
mitjà de l'Institut, concedeix subvencions del tipus d'interés a les operacions de crèdit per
a inversió productiva, de dos punts i un punt durant el primer i segon any de vigència,
respectivament, que concerten les empreses amb entitats financeres o amb el mateix
Institut. Aquelles operacions que presenten aval de la SGR rebran subvencions de 4 i 2
punts, durant el primer i el segon any respectivament. La despesa total per subvencions
comptabilitzades en aquest programa, pugen a 661 milions de pessetes -per ajudes
concedides sota el Pla de 1995 i regulades per l'ordre de 17 de febrer de 1995 de la
Conselleria d'Economia i Hisenda-, i a 491 milions de pessetes -per ajudes concedides
sota el Pla de 1994, regulades per l'ordre de 30 de març de 1994 de la mateixa
Conselleria. A 31 de desembre de 1994 hi havia subvencions concedides addicionalment
per import de 194 milions de pessetes, no comptabilitzades en la dita data perquè estaven
pendents de materialització, a causa de no haver rebut els fons necessaris per a fer front
al seu pagament; aquesta darrera quantitat s'ha comptabilitzat en el present exercici com
a despeses i ingressos d'exercicis anteriors, respectivament.

Dins del compte de "Serveis professionals", s'inclouen 30 milions de pessetes
corresponents al Servei del Deute i 11 milions de pessetes corresponents a la facturació
que el Banc d'Espanya efectua a l'Institut per un inspector del Banc que hi havia
treballant al IVF (en 1994 aquest concepte va ser comptabilitzat com a despesa de
personal, i pujà a 11 milions de pessetes).
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Dins del compte de "Serveis professionals" corresponents al Servei del Deute, es
registren bàsicament factures en concepte de catalogació del deute. Hem revisat una
mostra de factures, que representa el 83% del compte, i hem comprovat que s'hi han
inclòs 4 milions de pessetes corresponents a 1996, que haurien d'haver sigut
periodificats.

Dels 20 milions de pessetes comptabilitzats com a publicitat i relacions públiques, n'hi ha
9 milions que corresponen al Servei del Deute, que l'Institut gestiona per compte de la
Conselleria d'Economia i Hisenda. En la mostra de factures analitzades corresponents a
aquest compte, s'ha detectat l'existència d'un import de 2 milions de pessetes
corresponents a 1994.

4.4.4 Import net de la xifra de negocis

La composició i l'evolució interanual d'aquest epígraf, en milions de pessetes, és la
següent:

1995 1994

Interessos per préstecs concedits 912 292

Comissió préstecs concedits 19 31

Ingressos gestió avals 4 7

Interessos de demora 2 0

TOTAL 937 330

Quadre 20

El compte "Interessos per préstecs concedits", recull els interessos redituats pels préstecs
concedits pel IVF; el tipus d'interés aplicat és el MIBOR, més un marge addicional que
oscil.la entre un 1 i un 2%.

Els ingressos per comissió de préstecs concedits s'obtenen aplicant un 0,5% a l'import
dels préstecs desemborsats, en concepte de comissió d'obertura. Aquesta comissió es fa
efectiva en el primer desemborsament i es descompta de l'import del préstec.

4.4.5 D'altres ingressos d'explotació

El detall d'aquesta partida d'ingressos i la seua evolució interanual, en milions de
pessetes, és la següent:
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1995 1994

Subvenció Programa Incentivus Inversió Productiva Pla 1995 661 0

Subvenció Programa Incentius Inversió Productiva Pla 1994 491 898

Subvenció SGR 90 218

Subvenció gestió Servei del Deute 42 259

D'altres ingressos de gestió (SWAPS) 10 25

TOTAL 1.294 1.400

Quadre 21

La totalitat de les subvencions havien sigut cobrades a 31 de desembre de 1995.

Per acord del Govern Valencià de 16 de maig de 1995, el IVF rep una transferència per
import de 200 milions de pessetes, destinada al contracte de refiançament subscrit amb la
SGR.

Arran d'una consulta presentada per l'Institut a la Intervenció General, s'entén que
l'obligació assumida pel IVF consisteix en el pagament del risc refiançat, que durant 1995
ha ascendit a 90 milions de pessetes; per tant, la part no aplicada, 110 milions de
pessetes, ha de considerar-se reintegrable a la Generalitat Valenciana (vegeu l'apartat
4.2.10).

La subvenció de 42 milions de pessetes, es rep per a compensar les despeses ocasionades
per la gestió del Servei del Deute. L'Institut té encomanada la gestió de l'endeutament de
la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes i empreses. A aqueix efecte,
durant 1995 es rep finançament per 199 milions de pessetes; encara que finalment
s'utilitzen únicament 42 milions de pessetes. La part no aplicada de la subvenció rebuda,
157 milions de pessetes, l'han comptabilitzada dins de l'epígraf "Generalitat
Valenciana, creditora" (vegeu l'apartat 4.2.10), i l'han cancel.lada el 31 de gener de
1996.
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5. SITUACIÓ FISCAL

La revisió efectuada ha mostrat que l'entitat es troba al dia en la presentació i liquidació
dels principals imposts a què està subjecta; això no obstant i d'acord amb la legislació
vigent, els imposts no poden considerarse definitivament liquidats mentre les autoritats
fiscals no hagen inspeccionat les declaracions presentades, o no haja transcorregut el
termini de prescripció de cinc anys.



Institut Valencià de Finances. Exercici de 1995

- 206 -

6. RECOMANACIONS

A més de les mencions fetes en l'apartat 1 del present informe, com a resultat del treball
de fiscalització realitzat podem efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit:

a) Durant l'exercici de 1995, l'Institut ha seguit les recomanacions efectuades per
aquesta Sindicatura en l'informe de 1994:

a.1) S'han establit les mesures de control necessàries per a establir una
correlació entre les subvencions de capital traspassades a resultats de
l'exercici i les amortitzacions dels immobilitzats finançats amb les dites
subvencions

a.2) S'ha aplicat el decret 204/1990 de la Generalitat Valenciana, sobre
reintegrament de subvencions.

a.3) Cal sol.licitar els informes preceptius assenyalats en les lleis de
pressuposts de la Generalitat Valenciana, sempre que es produïsquen
modificacions en les circumstàncies laborals o retributives que comporten
increments de la massa salarial.

b) Es considera oportú mantenir la següent recomanació, proposada en els informes
de 1993 i 1994.

b.1) Cal formalitzar expedients per a cada element (o grup d'elements) de
l'actiu fix de l'Institut, aplicant -a més- qualsevol procediment
d'identificació d'aqueixos elements

c) Les recomanacios sobre uns altres aspectes posats de manifest en la fiscalització
de l'exercici de 1995, són les següents:

c.1) Revisar el contingut dels expedients de personal, perquè incloguen la
informació suficient i necessària.

c.2) Implantar els controls necessaris que asseguren una correcta imputació
temporal de les operacions.


