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Naix un nou IVF
Aquest fet ha estat marcat per l'escissió d'aquest organisme i el traspàs de determinades
competències a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

▰
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El 2018 ha sigut un any clau per a
aquest organisme: ha nascut un
NOU IVF que passa a convertir-se
en el banc públic de la
Generalitat, destinat a la
promoció d'iniciatives
econòmiques i socials al servei
de les empreses, les entitats i els
autònoms de la Comunitat
Valenciana.

L'escissió definitiva la va determinar l'aprovació pel Ple del Consell dels nous reglaments
orgànics i de funcionament tant de l'Institut Valencià de Finances (DECRET 118/2018, DE 3
D'AGOST) com de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DECRET 119/2018, DE 3
D'AGOST).

Amb aquests dos decrets es fa efectiu el traspàs a la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic de les competències de política financera i l'Agència de Certificació Electrònica,
que fins hui depenien de l'IVF. Després de l'escissió, aquestes competències han passat a
ser exercides per la secretaria autonòmica de Model Econòmic i Finançament i per la
secretaria autonòmica d'Hisenda, respectivament.

Naix un nou IVF

El nou ROF transforma la nostra estructura organitzativa. Entre els seus canvis més
destacats cal assenyalar la nova composició del Consell General de l'IVF, que passa de
deu a huit consellers, dels quals cinc seran independents de reconegut prestigi. A
aquests consellers, i inclòs el director general de l'IVF, se'ls exigeixen els mateixos
criteris d'idoneïtat aplicables a les entitats privades de crèdit.

Un altre dels canvis que cal destacar és la supressió de la Comissió d'Inversions com a
òrgan de govern de l'IVF. En el seu lloc, i per a donar suport a la labor desenvolupada
pel Consell General, es creen quatre comissions delegades: una comissió de riscos, una
comissió de nomenaments i retribucions, una comissió d'auditoria i compliment, i una
comissió de transparència i responsabilitat social corporativa.
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▰

Per primera vegada en la
història, el Consell cedeix el
control d'una entitat del sector
públic empresarial a
professionals de reconegut
prestigi i solvència tècnica. Una
decisió que exemplifica l'aposta
clara de l'actual Executiu per la
professionalització del sector
públic instrumental.

“
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Hui, la Generalitat Valenciana disposa d'una
entitat financera amb un coeficient de
solvència superior al 50 %, l'Institut Valencià de
Finances, sota el paraigua del qual s'articula un
conjunt de vehicles d'inversió amb
característiques diferents en funció del seu
perfil de risc”.

Naix un nou IVF.
Avancem.
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2015

2016

2017

Amb el Decret llei 5/2015
l'IVF recupera les
competències en matèria
de finançament
empresarial per al sector
privat que van ser
traspassades a l'IVACE en
l'anterior legislatura.

L'Institut Valencià de
Finances s'incorpora a
l'Associació Europea de
Banca Pública (EAPB), la
qual cosa suposa un
autèntic suport al nostre
projecte.

Aquest exercici suposa la
consolidació del nou banc
públic de la Generalitat i
dels productes financers
que oferim, sempre al
servei de les empreses i de
les persones de la
Comunitat Valenciana.
En aquest any s'aconsegueix
una xifra rècord
d'operacions.

2018
Amb l'aprovació del
Reglament orgànic i
funcional de l'IVF es fa
efectiva l'escissió
definitiva de l'IVF i el
traspàs a la Conselleria
d'Hisenda de les
competències en
matèria de política fiscal
i certificació electrònica.

Naix un nou IVF.
Millora la nostra imatge.

▰
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L'escissió de l'antic Institut
Valencià de Finances i la
seua reconversió com a
nou banc públic de la
Generalitat ha portat el
canvi de la nostra imatge
corporativa.

L'IVF ha apostat per una imatge més
moderna, allunyada de la que fins ara hem
utilitzat, que mantenia una trama
d'el·lipses que recordava els antics bitllets,
anteriors a l'euro. Aquesta trama, encara
que havia sigut adaptada, apareixia en el
logo de l'IVF pràcticament des de la
creació en els anys noranta.

La nostra nova imatge té un disseny més modern i
actual. Manté les sigles IVF, que sempre ens han
representat, però les presenta com una fórmula
matemàtica, en referència a la nostra labor com a
organisme financer.
La “I”, junt amb la “V” exponencial, mostren que
aquesta comunitat i les seues empreses guien el
nostre treball. L'economia valenciana com a
exponent. A continuació, la “F”, que identifica les
nostres finances, sempre protegides. Aquesta
fórmula es remata amb un asterisc, que li aporta
una imatge més matemàtica.

Naix un nou IVF.
La nostra plantilla.
▰
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L'escissió de l'antic IVF i el
traspàs de competències a
la Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic ha
comportat un canvi
important en la dotació de
recursos humans d'aquest
organisme.

Mitjançant la Resolució del director
general de 16 de maig de 2018, s'aprova
una nova relació de llocs de treball que
es publica en el Diari Oficial de la
Generalitat el 24 del mateix mes.

Director general

1

Subdirectors

2

Alta direcció

2

Caps de departament
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El 31 desembre de 2018, la plantilla de
l'IVF està composta per 35 professionals
(17 empleats menys que al tancament de
l'exercici anterior).

Tècnics superiors

15

Administratius/ives

6

Auxiliars d’administració

1

Ordenança

1

Auditor intern

1

La distribució per grups professionals de
la plantilla es contempla en el quadre
següent:

TOTAL

35

“
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Mentre la nova etapa es consolida, el banc
públic de la Generalitat Valenciana disposa
hui de liquiditat suficient per a intervindre
en els segments del negoci bancari als
quals es dirigeix, té una governança
independent i reuneix els millors mitjans
humans per a assegurar una gestió diligent
i professional del risc”.

Estats economicofinancers.

Balanç.
ACTIU

2018

2017

ACTIU NO CORRENT

Xifres en milions d’euros
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Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat
material
Immobilitzat en curs i bestretes
Inversions immobiliàries
Construccions
Inversions en empreses del grup i associades a
llarg termini
Instruments del patrimoni
Crèdits a empreses
Inversions financeres a llarg termini
Instruments del patrimoni
Crèdits a tercers
Actius per impost diferit
TOTAL ACTIU NO CORRENT

34
1.693
1.134

137
1.328
1.215

559

95

0
3.600
3.600

18
3.712
3.712

220.525

533.591

17.511
203.014
64.370
7.527
56.843
60

434
533.157
79.941
7.355
72.586
60

290.282

618.769

Estats economicofinancers.

Balanç.

ACTIU
ACTIU CORRENT
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Existències
Deutors comercials i altres comptes que s'han de
cobrar
Clients per vendes i prestacions de servei
Altres deutors
Personal
Actius per impost corrent
Altres crèdits amb les administracions públiques

Xifres en milions d’euros
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2018

2017
3.139
24

1.202
20

883

591

445
351
76
3

335
135
84
3
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34

Inversions en empreses del grup i associades a
curt termini
Crèdits a empreses
Altres actius financers
Inversions financeres a curt termini
Crèdits a tercers
Derivats
Altres actius financers
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU CORRENT

53.559

91.020

30.843
22.716
66.426
26.416
0
40.010
5
200.514
200.514
324.550

68.968
22.052
70.837
29.829
977
40.031
34
203.777
203.777
367.481

TOTAL ACTIU

614.832

986.250

Estats economicofinancers.

Balanç.

PATRIMONI NET I PASSIU

des.
2018

des.
2017

PATRIMONI NET
Fons propis
Fons social
Reserves
Resultats d’exercicis anteriors
Altres aportacions de socis
Resultat de l’exercici
Subvencions, donacions i llegats rebuts

245.083
206.635
34.152
0
0
4.296
4.875

240.650
206.635
8.924
0
0
25.091
5.438

TOTAL PATRIMONI NET

249.958

246.088

Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius financers
Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini
Passius per impostos diferits

1.572
232.979
231.905
1.074
1.811
1.247

1.572
451.477
451.422
55
2.951
1.408

TOTAL PASSIU NO CORRENT

237.609

457.408

PASSIU NO CORRENT

Xifres en milions d’euros
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Estats economicofinancers.

Balanç.
PATRIMONI NET I PASSIU

Xifres en milions d’euros
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des. 2018

des. 2017

PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini
Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
Derivats
Altres passius financers
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
Creditors comercials i altres comptes que cal pagar
Proveïdors
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les administracions públiques
TOTAL PASSIU CORRENT

0
41.407
40.506
5
896
85.347
511
2
431
11
67
127.265

26.824
182.264
169.691
8
12.565
73.189
477
2
349
12
114
282.754

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

614.832

986.250

Estats economicofinancers.

Balanç.

(*) Net de provisions.
(**) Inclou interessos reportats no vençuts.
Xifres en milions d’euros.
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MASSES PATRIMONIALS

2018

2017

Immobilitzat
Inversions immobiliàries (*)
Inversions en empreses del grup (*)
Crèdits a empreses del grup (*)
Dels quals: crèdits dubtosos (*)
Unes altres
Inversions financeres (*)
Crèdits a tercers (*)
Dels quals: crèdits dubtosos (*)
Unes altres
Tresoreria
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Altres actius
TOTAL ACTIU

1.727
3.600
274.084
233.857
0
40.227
130.796
83.259
20.714
47.537
200.514
3.139
972
614.832

1.465
3.712
624.611
602.125
0
22.486
150.778
102.415
30.043
48.363
203.777
1.202
705
986.250

Patrimoni net
Provisions
Deutes amb entitats de crèdit (**)
Deutes amb empreses del grup i associades (**)
Altres passius
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

249.958
1.572
273.485
87.158
2.659
614.832

246.088
28.396
621.168
76.140
14.458
986.250

Estats economicofinancers.

Pèrdues i guanys.
OPERACIONS CONTINUADES

Xifres en milions d’euros.
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Import net de la xifra de negocis
Interessos de préstecs concedits
Prestacions de serveis
Aprovisionaments
Interessos de préstecs rebuts
Consum de mercaderies
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deterioracions i variació de provisions per operacions comercials
Amortització de l’immobilitzat
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financers i altres
Excessos de provisions
Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Deterioracions i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats

2018

2017

9.686
8.335
1.351
-2.951
-2.912
-39
581
8
573
-2.627
-2.058
-569
-2.354
-1.368
-38
-948
-358
1.520
0
-186
-186
0
1.231

13.475
10.636
2.839
-3.397
-3.305
-92
460
5
455
-2.808
-2.176
-632
24.247
-2.275
-10
26.532
-320
1.440
0
366
39
327
-8.031

Estats economicofinancers.

Pèrdues i guanys.

Xifres en milions d’euros.

2018

2017

Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
D'empreses del grup i associades
De tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Variació del valor raonable en instruments financers
Cartera de negociació i altres
Diferències de canvi
Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers
Deterioracions i pèrdues
Resultats per alienacions i altres

13
13
0
13
0
0
0
0
0
-259
-259
0

23
23
0
23
-1
-1
0
0
0
-363
-363
0

Resultat financer

-246

-341

4.296
0
4.296

25.091
0
25.091

Resultats abans d’impostos
Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES
OPERACIONS INTERROMPUDES
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RESULTAT DE L’EXERCICI

0
4.296

25.091

Naix un nou IVF

▰ BALANÇ DE LA NOSTRA ACTIVITAT
CREDITÍCIA
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Activitat creditícia

▰
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L'IVF ha renascut com el
nou banc públic de la
Generalitat Valenciana,
que es converteix en el
principal instrument de la
política financera del
Consell.

Un banc públic de foment empresarial
que canalitza l'oferta pública de
finançament de diferents organismes
(inclosos recursos propis del mateix IVF)
cap a projectes d'inversió estratègics per
a l'economia valenciana.
Però, a més, un banc públic amb un
marcat caràcter social.
Per tot això, hem reforçat les iniciatives
per a modernitzar el sector turístic,
donem suport al sector agroalimentari,
facilitem el creixement i la
internacionalització de projectes
empresarials i afavorim l'emprenedoria
innovadora dels joves valencians.

A més, tenim línies de finançament per a
cooperatives i entitats de naturalesa social,
alhora que apostem per la nostra línia per a
autònoms i microempreses.
Creiem en la utilització del crèdit com a
eina per al desenvolupament de la política
econòmica i social del Consell.
L'IVF desenvolupa acords de col·laboració
amb les diferents conselleries de cara a fixar
els criteris per a triar els préstecs i les
garanties que cal constituir a favor de
tercers.
Assumint un paper transversal, l'IVF compta
amb un ampli ventall de línies de crèdit de
naturalesa sectorial.

“
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Amb més de 165 operacions de
finançament aprovades en 2018, a les
quals caldria afegir les 200 operacions
d'aval atorgades en el mateix període per
Afí, la Societat de Garantia Recíproca de la
Comunitat Valenciana, es pot afirmar que
l'actual Consell ha recuperat l'Institut
Valencià de Finances (IVF) per al conjunt
de la societat valenciana”.

Activitat creditícia.
En xifres.
▰
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L'èxit del nostre treball pot
mesurar-se en xifres. En
2018 hem aconseguit xifres
rècord tant en nombre
d'operacions formalitzades
com en la quantia total
concedida.

163
operacions formalitzades

64.346.055,47 €
import total concedit

Activitat creditícia.
En xifres.

▰

En els últims anys el nostre
balanç ha evolucionat molt
favorablement, fins a
aconseguir xifres mai
abans aconseguides en la
història de l'IVF.

2016 2017 2018
21 operacions
4.207.743 €

20

100 operacions
34.665.237 €

163 operacions
64.346.055 €

Activitat creditícia.
En xifres.

2018
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Nombre d’operadors

Inversió realitzada
en el projecte

Quantia aportada
per l’IVF

Ocupació creada i/o
mantinguda

INVERSIÓ I CIRCULANT

11

47.616.000,00 €

13.773.000,00 €

2.273

PRÉSTECS SOCIALS*

134

90.974.801,54 €

47.921.170,00 €

3.833

MICROEMPRESES I PIMES
/CULTURA

16

3.148.992,83 €

2.351.885,47

181

EMPRENEDORIA
INNOVADORA

2

400.000,00 €

300.000 €

29

Activitat creditícia.
Sectors finançats.

SANITARI
81 operacions
37.928.800 €
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FUSTA/MOBLE/PAPER
1 operació
157.840 €

QUÍMIC/PLÀSTICS
2 operacions
5.100.000 €

DISTRIBUCIÓ
4 operacions
929.200 €

TIC
4 operacions
575.000 €

OCI/CULTURA
61 operacions
14.936.015,47 €

AGRICULTURA
6 operacions
3.755.000 €

I+D
1 operació
150.000 €

HOSTALERIA
2 operacions
614.200 €

SIDERÚRGIA
1 operació
200.000 €

“
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L'IVF té encomanada la missió de coordinar
tots aquests vehicles i dissenyar una oferta
coherent de productes financers
promocionals, amb la intenció de donar
resposta a les necessitats de les nostres
empreses en totes les etapes del seu cicle de
vida. Considerada en el seu conjunt, la
capacitat econòmica del grup IVF per a
atorgar finançament al sector privat se situa
per damunt de 100 milions d'euros a l'any”.

Activitat creditícia.
Línia IVF. Inversió i circulant.

Es tracta d'una línia d'ampli espectre destinada a finançar projectes d'inversió en actius productius impulsats per empreses
valencianes consolidades o per foranes que invertisquen en la nostra Comunitat i necessitats derivades de plans de creixement o
expansió internacional. Addicionalment, a través d'aquesta línia es poden anticipar subvencions concedides per qualsevol òrgan
directiu de la Generalitat Valenciana.
Els projectes finançats a través d'aquesta línia que contribuïsquen a la transformació del model econòmic valencià podran
beneficiar-se d'una bonificació del cost financer concedida per la Direcció General de Model Econòmic.
Les empreses que duguen a terme inversions empresarials transformadores del model econòmic valencià podran beneficiar-se d'una
bonificació del cost financer de les operacions de l'IVF concedida per la Direcció General de Model Econòmic.
Aquesta línia s'instrumenta a través de préstecs ordinaris de 200.000 i 5.000.000 euros, i pot arribar a finançar-se fins al 80 % del
projecte inversor. El termini de les operacions pot arribar fins als 15 anys, amb fins a 3 anys de manca per a devolució de principal.
El tipus d'interés és d'Euribor a un any més un diferencial que es determina en funció de la qualitat del risc. El tipus resultant es pot
reduir en 0,25 % si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
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Activitat creditícia.
Línia IVF. Inversió i circulant.
EN XIFRES

11
operacions formalitzades

13.773.000 €
import total concedit

2.273
25

ocupacions creades o mantingudes

Activitat creditícia.
Línia IVF. Inversió i circulant.
SECTORS FINANÇATS

OCI/CULTURA
2 operacions
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QUÍMIC/PLÀSTICS
2 operacions

AGRICULTURA
4 operacions

HOSTALERIA
1 operació

SANITARI
1 operació

SIDERÚRGIA
1 operació

“
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Afí SGR està cridada a jugar un paper
fonamental, com a vehicle integrat en el grup
IVF. La seua rehabilitació al servei del nostre
teixit productiu, àmpliament demandada per la
societat valenciana, però en la qual ningú
creia al principi d'aquesta legislatura, ha sigut
possible gràcies a un intens procés de
sanejament i recapitalització”.

Activitat creditícia.
Línia IVF autònoms, microempreses i pimes.

Aquesta línia de finançament té com a objectiu donar suport financerament a microempreses i pimes en la consolidació i el
creixement dels seus projectes empresarials, i propiciar, amb això, la creació d'ocupació i el desenvolupament econòmic de la
Comunitat Valenciana.
D'aquesta poden beneficiar-se projectes englobats en qualsevol sector, que siguen duts a terme per autònoms i microempreses amb
seu social i/o establiment productiu a la Comunitat Valenciana i que tenen aval d'una entitat bancària o Afí SGR.
A més, els projectes finançats a través d'aquesta línia que contribuïsquen a la transformació del model econòmic valencià podran
beneficiar-se d'una bonificació del cost financer concedida per la Direcció General de Model Econòmic.
Aquesta línia s'instrumenta a través de préstecs ordinaris de 12.000 i 400.000 euros, a un termini de 10 anys comptats des de
primera liquidació i amb una manca de fins a 2 anys, inclosos en el termini de l'operació.
El tipus d'interés aplicable és d'Euribor a un any, amb un valor mínim de 0,00 %, més un diferencial d'1,75 %. El tipus resultant es pot
reduir en 0,25 % si és possible afectar el projecte a finançament del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
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Activitat creditícia.
Línia IVF autònoms, microempreses i pimes.
EN XIFRES

13
operacions formalitzades

2.099.040 €
import total concedit

161
29

ocupacions creades o mantingudes

Activitat creditícia.
Línia IVF inversió i circulant.
SECTORS FINANÇATS

OCI/CULTURA
4 operacions

30

TIC
1 operació

AGRICULTURA
2 operacions

DISTRIBUCIÓ
4 operacions

SANITARI
1 operació

FUSTA/MOBLE
1 operació

Activitat creditícia.
Línia IVF projectes culturals.

A través d'aquesta línia, l'IVF dona suport financer a microempreses i pimes valencianes, que desenvolupen la seua activitat en els
sectors cultural i creatiu.
Aquesta línia, igual que la dirigida a microempreses i pimes, s'ofereix en col·laboració amb Afí SGR, que és qui fa una anàlisi de cada
sol·licitud i, en funció de la viabilitat del projecte i la solvència del sol·licitant, determina les garanties que ha d’aportar l'empresa.
Els préstecs oferits se situen entre els 12.000 i els 200.000 euros en el cas de projectes d'inversió o circulants o els 350.000 euros en
el cas de bestretes de subvencions.
Els terminis d'aquestes operacions poden ser de fins a 7 anys, amb un període de fins a 3 anys de manca, inclòs en el termini de
l'operació.
El tipus d'interés aplicable a aquestes operacions és un tipus fix de l'1,75 %, que es pot reduir en 0,25 % si és possible afectar el
projecte al finançament del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
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Activitat creditícia.
Línia IVF projectes culturals.
EN XIFRES

3
operacions formalitzades

252.845,47€
import total concedit

20
32

ocupacions creades o mantingudes

Activitat creditícia.
Línia IVF projectes culturals.
SECTORS FINANÇATS

OCI/CULTURA
1 operació

33

TIC
2 operacions

“
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Per primera vegada en la seua història, l'IVF
ha desenvolupat i comercialitzat productes
financers per a atendre les necessitats de les
empreses i les associacions de l'àmbit social i
assistència. La línia dirigida a centres que
atenen persones amb diversitat funcional s'ha
convertit en un autèntic referent en el sector, i
ofereix liquiditat en condicions favorables”.

Activitat creditícia.
Línia IVF centres d'atenció a persones
amb diversitat funcional.

Aquesta línia permet als beneficiaris accedir a la bestreta dels drets de crèdit derivats dels concerts que ha
realitzat la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al manteniment de centres d'atenció a persones amb
diversitat funcional.
Les entitats poden sol·licitar fins al 95 % de l'import del concert per a la gestió del centre del qual són titulars.

El termini d'aquestes operacions és de 18 mesos, ja que l'operació es cancel·la en el moment en què els
beneficiaris reben la subvenció.
El tipus d'interés aplicat a aquestes operacions és d'un 2 % fix sobre el risc viu de l'operació a cada moment.
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Activitat creditícia.
Línia IVF centres d'atenció a persones amb diversitat
funcional.
EN XIFRES

100
operacions formalitzades

44.068.545 €
import total concedit

3.449
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ocupacions creades o mantingudes

Activitat creditícia.
Línia IVF centres d'atenció a persones amb
diversitat funcional.
SECTORS FINANÇATS

SANITARI
100 operacions
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Activitat creditícia.
Línia IVF centres de formació.

Aquesta línia està destinada a centres, entitats de formació i autònoms acreditats pel SERVEF i té com a objectiu
la bestreta de les subvencions destinades a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a
persones en situació de desocupació, que els proporcione la qualificació professional necessària per a exercir
una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i contribuir-ne a la inserció en el mercat laboral.
En aquestes operacions s'estableix un tipus fix anual del 2,5 % de l'import de l'operació, de la qual es practica
una única liquidació d'interessos coincidint amb l'última liquidació del préstec.
Aquesta línia no s'ha renovat per a l'exercici 2019.
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Activitat creditícia.
Línia IVF centres de formació.

EN XIFRES

34
operacions formalitzades

3.852.625 €
import total concedit

384
39

ocupacions creades o mantingudes

Activitat creditícia.
Línia IVF centres de formació.
SECTORS FINANÇATS

OCI/CULTURA
33 operacions
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HOSTALERIA
1 operació

Activitat creditícia.
Línia IVF emprenedoria innovadora.

Aquesta línia, posada en marxa en col·laboració amb l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), té com a
objectiu impulsar el creixement de petites i mitjanes empreses innovadores que tinguen un projecte pròxim a la
fase de comercialització i l'objectiu de la qual siga donar un fort impuls a les activitats necessàries per a propiciar
l'eixida al mercat d'aquestes empreses.
L'import d'aquests préstecs oscil·la entre els 25.000 i els 150.000 euros per a projectes que han superat la fase II
de l'instrument pime del programa “Horitzó 2020” i de 25.000 i 300.000 euros per a operacions que tenen un
informe favorable de l'AVI.
L'import màxim finançable, en els dos casos, serà de fins al 80 % dels costos finançables.
El tipus d'interés consta d'una part fixa i una variable i els préstecs poden tindre un termini de fins a 15 anys, que
tenen fins a 5 anys de manca.
Tipus d'interés: els interessos que reporte el préstec es compondran d'una part fixa (en el sentit d'independent
dels resultats de la titular del préstec) i, si escau, d'una part variable.
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Activitat creditícia.
Línia IVF emprenedoria innovadora.
EN XIFRES

2
operacions formalitzades

300.000 €
import total concedit

29
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ocupacions creades o mantingudes

Activitat creditícia.
Línia IVF emprenedoria innovadora.
SECTORS FINANÇATS

I+D
1 operació
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TIC
1 operació

Activitat creditícia.
Novacions i facilitats.

Durant l'exercici 2018, l'IVF ha formalitzat 13 operacions de novació sobre préstecs concedits amb anterioritat.
Aquestes operacions tenen com a objecte canviar les condicions dels préstecs ja contrets de manera que es donen més
facilitats a les operacions per a contribuir a equilibrar financerament les empreses.
A través d'aquestes actuacions s'adeqüen les condicions dels préstecs a la conjuntura econòmica actual i a la de la
mateixa empresa, i així facilita la viabilitat d'aquesta.

44

TIC
8 operacions
575.000 €

QUÍMIC/PLÀSTICS
1 operació
5.100.000 €

OCI/CULTURA
3 operacions

HOSTALERIA
1 operació

Activitat creditícia
Apostem pel capital risc.

▰
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La participació en fons
capital risc es fa sota els
principis següents: gestió
independent, participació
minoritària, inversions a la
Comunitat Valenciana i
complementarietat amb la
iniciativa privada.

L'IVF fa una aposta ferma per diversificar
els seus productes financers i aposta per
fórmules que contribueixen a multiplicar
els recursos a la disposició de les
empreses de la Comunitat Valenciana.
Així, a més de les línies IVF oferides, l'IVF
promou i participa en societats i fons de
capital risc amb la finalitat d'incrementar
l'oferta de capital per a les empreses i es
complementa, d'aquesta manera, el
sector privat.

A més, tot això amb l'objectiu d'oferir un
ventall de productes financers ampli, en el
qual cada projecte empresarial puga trobar
la font de finançament més adequat. Per
això, cobrim les diferents fases per les quals
travessa una empresa, tant les seues fases
inicials, com el seu creixement, consolidació
i internacionalització.
Fins al 31 de desembre de 2018, l'Institut
Valencià de Finances ha participat en sis
fons i societats de capital risc. D'aquests,
dos fons ja es troben liquidats, en altres tres
s'ha donat per finalitzada la fase d'inversió i
només un d'aquests fons segueix en
l'actualitat en fase d'inversió.

Activitat creditícia
Fons en els quals participem.

Situació

Import desemborsat

Liquidat

1.772.677

En liquidació

14.183.490

INNVAL Innovació i Desenvolupament, FCR

Finalitzada fase inversió

5.572.000

Inveready Innvierte Biotech II, SCR

Finalitzada fase inversió

860.232

Sinensis Seed Capital, SCR

Finalitzada fase inversió

845.041

En fase d'inversió

391.177

Comval Emprende, FCR
Tirant Inversión, FCR

Tech Transfer Ventures, FCR
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Import pendent

618.463

Activitat creditícia
Fons en els quals participem.
Comval Emprende, FCR

▰

GESTORA:
Clave Mayor, SA, SGECR

▰

EMPRESES PARTICIPADES:

BM Jet
Domoblue

▰

APORTACIÓ DE L'IVF:

1.772.677 € (22 % de participació)

Eurener
Kronomav
Biòtica Bioquímica Analítica

▰
47

LIQUIDAT

Information Storage

Activitat creditícia
Fons en els quals participem.
Tirant Inversión, FCR

▰

GESTORA:
Riva y García

▰

EMPRESES PARTICIPADES:

Step Floor
Filmax

▰

APORTACIÓ DE L'IVF:

El secreto de la dama
Grup EDBE

14.183.490 € (32,5 % de participació)

▰
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EN FASE DE LIQUIDACIÓ

Frinapa, S. L.
Desarrollos Urbanísticos Aguamarga

Activitat creditícia
Fons en els quals participem.
Innval, Innovació i Desenvolupament,
FCR

▰

GESTORA:

Ámbar Capital y Expansión, SGECR, S. A.

▰

EMPRESES PARTICIPADES:

Iberfibra
Masmóvil

▰

APORTACIÓ DE L'IVF:
5.572.000 € (23,2 % de participació)

▰

Neutra
Giko Group

Climb Crew
FINALITZADA LA FASE D'INVERSIÓ

Wi2net
Cometel
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Technoactivity

Activitat creditícia
Fons en els quals participem.
Inveready Innvierte Biotech II SCR

▰

GESTORA:
Inveready Asset Management SGECR, SA

▰

APORTACIÓ DE L'IVF:
860.232 € (5,82 % de participació)

▰
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FINALITZADA LA FASE D'INVERSIÓ

▰

EMPRESES PARTICIPADES:
Agrasys
Cuantum Medical
ADL Bionatur Solutions
Edesa Biotech
Antalgenics
Galgo Medical
Aptargets
Innoup Farma
Atrys Health
Laboratorios Ojer
Avizorex Pharma
Leukos Biotech
BDI
Oncostellae
Cebiotext
Oryzon
Palobiofarma
Reva Health
VLP The vaccines company

Activitat creditícia
Fons en els quals participem.
Sinensis Seed Capital, SCR

▰

GESTORA:
(SCR autogestionada)

▰

APORTACIÓ DE L'IVF:
845.041 € (30 % de participació)

▰
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FINALITZADA LA FASE D'INVERSIÓ

▰

EMPRESES PARTICIPADES:
Alotofus

Mrjeff

Civitfun

Car Crash

Animalspoker

Streamloots

Metrikea

Snau

Billage

Traventia

Wifreezone

Tallerator

Bet4talent

Altres (59
empreses
emergents)

Activitat creditícia
Fons en els quals participem.
Tech Transfer Ventures, FCR

▰

GESTORA:
Clave Mayor S. A. SGECR

▰

EMPRESES PARTICIPADES:

Quibim
AW Sensorts

▰
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▰

APORTACIÓ DE L'IVF:

AEROX

Compromís: 1.800.000 €

Tesoro Imaging

Desemborsat: 391.177 €

Magnascan

EN FASE D'INVERSIÓ

Activitat creditícia
Fons de fons.

Durant el 2018 l'IVF ha avançat en el seu esforç per diversificar la seua cartera de
productes i desenvolupar noves eines de finançament al servei del teixit
empresarial i la societat valenciana.
En aquesta línia d'actuació s'emmarquen els nous instruments financers que
canalitzen recursos de la Unió Europea (en concret del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional-FEDER i del Fons Social Europeu-FSE) de la Generalitat
i de la iniciativa privada.
Els recursos d'aquests fons es dirigeixen a empreses innovadores, petites i
mitjanes empreses en fase de creixement i expansió i autònoms. També, es
destinen recursos per a nous projectes empresarials duts a terme per persones
desempleades o subempleades.
L'evolució en el disseny d'aquests fons es recull en la imatge següent.
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▰

Fons de Fons FEDER

Maig 2018 Signatura de l'Acord de finançament
Juny 2018 Publicació convocatòries
manifestació d'interés
Juliol 2018 Publicació de les bases dels
instruments financers
Set. 2018

Fi termini presentació
manifestació interés capital risc

Nov. 2018

Adjudicació dels fons capital risc

“
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(…), gràcies al concurs del Fons Social
Europeu, l'IVF ha llançat una línia de
microcrèdits bonificats per a aturats en risc
d'exclusió social, en col·laboració amb entitats
privades especialitzades en aquest segment
del negoci, amb capacitat per a finançar més
de 800 projectes fins a 2023”.

“
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“El seu futur és brillant, sempre que el rigor
siga la norma, la professionalitat la seua única
guia i la mesura el seu principal senyal
d'identitat. (…) L'IVF ha tornat a la vida dels
valencians”.

MEMÒRIA
D'ACTIVITATS 2018
* Les cites recollides al llarg d'aquesta memòria han sigut extretes de l'article
signat pel director general de l'IVF, Manuel Illueca, que va ser publicat en el diari
El Mundo el 30 de desembre de 2018.

