TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA DE PARTICIPACIONS I INVERSIÓ CREDITÍCIA
A continuació es detalla la informació en matèria de transparència prevista en l'article 41 del Decret
92/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de
l'Institut Valencià de Finances (IVF):
a) Detall individualitzat de les participacions mantingudes en societats i fons, indicant la raó social,
finalitat, import i el resultat de l'informe tècnic d'anàlisi del risc.
Imports en milers d'euros

Participacions en societats

Sociedad de Garantía
Recíproca de la Comunitat
Valenciana (SGR)
Desarrollos Urbanísticos
Aguamarga, SL (en
liquidación) DUA
Sinensis Seed Capital, SCR

Finalitat

Atorgament de garanties
Compensació de crèdits per
participacions socials
Fases inicials. TIC i aplicacions
mòbils

Valor brut
participacions
mantingudes
a 31/12/2017

Deterioraments

Valor net
participacions
mantingudes
a 31/12/2017

28

-28

0

6.523

-6.523

0

845

-411

434

7.396

-6.962

434

Valor brut
participacions
mantingudes
a 31/12/2017

Deterioraments

Valor net
participacions
mantingudes
a 31/12/2017

Imports en milers d'euros

Fons de capital risc

Comval Emprende, FCR (en
liquidación)
Tirant Inversión, FCR (en
liquidación)
INNVAL Innovación y
Desarrollo, FCR
Inveready Invierte Biotech II
SCR
Tech Transfer Ventures, FCR

Fase inversió

Sectors

Fases inicials

Multisectorial

1.659

-1.649

10

Creixement

Multisectorial

14.183

-13.553

630

Fases inicials

Multisectorial

5.574

0

5.574

Fases inicials

Biotech

860

0

860

Fases inicials

Transferència
tecnològica

391

-110

281

22.667

-15.312

7.355

Pel que fa als desembossaments realitzats en 2017, tots ells compten amb un informe tècnic favorable als
mateixos
Per a més informació, consultar en apartats 8.1 i 9.1 de la memòria dels comptes anuals de l'IVF a
31/12/2017.

b) Estadística de la situació dels actius financers renegociats, distingint per classe d'instrument financer,
la seua classificació quant a la qualitat creditícia i per tipus de garanties preses.
A continuació es presenta el valor en llibres dels crèdits al sector privat a 31 de desembre de 2017, que
han sigut renegociats:
Imports en milers d'euros
Con garantía hipotecaria
sobre inmuebles

Sin garantía real

Saldo total
Del que: activos dudosos

Con otras garantías

Total

Deterioro
Número de Importe en Número de Importe en Número de Importe en Número de Importe en por riesgo
operaciones libros bruto operaciones libros bruto operaciones libros bruto operaciones libros bruto de crédito
21
4.759
29
36.526
12
21.722
62
63.007
-33.701
20
4.021
27
34.904
8
12.588
55
51.513
-33.701

c) Estadística dels actius vençuts i deteriorats per risc de crèdit distingint per tipus d'instrument i
antiguitat.
A continuació es presenta un detall dels actius financers dubtosos, atenent a l'antiguitat de l'import
impagat més antic de cada operació:
Imports en milers d'euros

Hasta 6 meses
Entre 6 y 12 meses
Entre 12 y 18 meses
Entre 18 y 24 meses
Más de 24 meses
Total

Activos
dudosos
1.575
4.682
4.043
24.088
83.092
117.480

d) Detall de les característiques de les línies de finançament aprovades pels òrgans de govern.
Les línies de finançament vigent a 31 de desembre de 2017, són les següents:

Línea

Fecha de aprobación
por la Comisión de
Inversiones

Línia IVF Inversió i Circulant

31/03/2017

Línia IVF Autònoms, Microempreses i Pimes

31/03/2017

Línia IVF Cultura

31/03/2017

Línia IVF Innovació + 2017

31/03/2017

Línia IVF Finançament contres de atenció a persones amb diversitat funcional

31/03/2017

Línia IVF SERVEF Formació

04/12/2017

Les característiques de cada una de les línies vigents en cada moment es troben accessibles en la pàgina
web https://prestamos.ivf.es/.

