COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,
“la Caixa ”,
corresponents a l'exercici 2014

Comptes anuals que el Director General, el 31 de
març de 2015, acorda elevar al Patronat.

Traducció dels comptes anuals formul·lats originalment en castellà i preparats d’acord amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable a l’Entitat a Espanya (vegeu Nota 20). En el cas de discrepància, preval la versió dels documents
emesos en castellà.

Grup ”la Caixa” – Informe de gestió i comptes anuals 2014

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la Caixa”
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I 2013 (milers d'euros)

ACTIU

Notes
Memòria

A) ACTIU NO CORRENT

31/12/2014

31/12/2013 (*)

11.073.981

19.383.975

3.567

536

3.567

536

356.090

346.453

Terrenys i construccions

224.610

205.045

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

119.756

109.943

Immobilitzat intangible

Nota 5

Aplicacions informàtiques
Immobilitzat material

Nota 5

Immobilitzat en curs i bestretes
Inversions en entitats del Grup i associades a llarg termini Nota 6
Instruments de patrimoni
Altres actius financers
Inversions financeres a llarg termini

Nota 12

11.724

31.465

10.467.353

18.232.519

10.467.353

17.282.519

-

Nota 6

Instruments de patrimoni

950.000
2.590

484.790

330

251

Crèdits a tercers

-

95

Derivats

-

484.424

Altres actius financers
Actius per impost diferit

Nota 11

B) ACTIU CORRENT

2.260

20

244.381

319.677

242.417

1.012.388

Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia

1.371

914

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

9.304

131.090

Clients per vendes i prestacions de serveis
Clients, empreses del Grup i associades

Nota 12

2.674
2.781

Deutors diversos

464

Personal

278

Altres crèdits amb les administracions públiques

288
-

5.781

128.128

161.950

1.752

161.950

1.752

114

296

Crèdits a entitats

95

279

Altres actius financers

19

17

69.678
69.678

878.336
878.336

11.316.398

20.396.363

Inversions en entitats del Grup i associades a curt termini
Altres actius financers

Nota 12

Inversions financeres a curt termini

Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU (A + B)

Notes 7 i 12

(*) Vegeu Nota 2, apartat «Comparació de la informació».
Les Notes 1 a 20 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del balanç a 31 de desembre de
2014.
2

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la Caixa”
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I 2013 (milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes
Memòria

A) PATRIMONI NET
Fons propis

Nota 8

Dotació fundacional / Fons Social
Dotació fundacional / Fons Social
Reserves
Altres reserves
Excedent d'exercicis anteriors
(Excedents negatius d'exercicis anteriors)
Excedent de l'exercici
Subvencions, donacions i llegats rebuts

31/12/2014
10.925.572

11.242.981

10.925.272

11.242.981

5.868.000

3.006

5.868.000
5.642.902

3.006
11.481.636

5.642.902
(241.661)

11.481.636
(2.837)

(241.661)

(2.837)

(343.969)

(238.824)

Nota 4 i)

Subvencions
B) PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini

300

-

300

-

146.931

8.296.822

7.764

10.978

4.199

110

3.565
25.870

10.868
8.170.278

Nota 9

Obligacions per prestacions a llarg termini al personal
Altres provisions
Deutes a llarg termini

31/12/2013 (*)

Nota 6

Obligacions i altres valors negociables

-

8.111.764

Derivats

-

40.456

Altres passius financers

25.870
113.100
197

18.058
70.000
45.566

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini
Passius per impost diferit

Notes 6 i 12
Nota 11

Periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini

-

243.895

856.560

1.695
-

996
59.730

-

58.979

-

751

Nota 9

Deute a curt termini
Obligacions i altres valors negociables

-

Nota 6

Altres passius financers
Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini

Nota 12

21.126

Beneficiaris creditors

Nota 10

148.710

30.453

72.364

135.023

12.086

5.710

58.635

118.180

Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveïdors, entitats del Grup i associades
Creditors diversos
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les administracions públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

Nota 12

22

630.358

-

1.621

11.133

11.316.398

20.396.363

(*) Vegeu Nota 2, apartat «Comparació de la informació».
Les Notes 1 a 20 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del balanç a 31 de desembre de
2014.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la Caixa”
COMPTES DE RESULTATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE
2013 I 2014 (milers d'euros)
Notes
Memòria
A) Operacions continuades
Ingressos de l'activitat pròpia
Aportacions d'usuaris
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions imputades a l'excedent de l'exercici
Reintegrament d'ajudes i assignacions
Despeses per ajudes i altres
Ajudes monetàries
Ajudes no monetàries
Altres ingressos de l'activitat
Despeses de personal:
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Provisions
Altres despeses de l'activitat
Serveis exteriors
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilitzat
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Deterioraments i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
Ingressos financers:
De participacions en instruments de patrimoni
En entitats del Grup i associades
De valors negociables i altres instruments financers
D'entitats del Grup i associades
Despeses financeres
Per deutes amb empreses i entitats del Grup i associades
Per deutes amb tercers
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Deterioraments i pèrdues
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)
Impostos sobre beneficis
A.4) EXCEDENT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 +19)
B) Operacions interrompudes
A.5) Variació del patrimoni net reconeguda en l'excedent de l'exercici (A.4. + 20)
C) Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net
Subvencions rebudes
C.1) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament en el
patrimoni net (1+2+3+4+5+6)
D) Reclassificacions a l'excedent de l'exercici
Subvencions rebudes
D.1) Variació del patrimoni net per reclassificacions a l'excedent de l'exercici (1+2+3+4+5)
E) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses imputats directament en el
patrimoni net (C1+D1)
F) Ajustos per canvi de criteri
G) Ajustos per errors
H) Variacions en la dotació fundacional o en el fons social
I) Altres variacions
J) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L'EXERCICI (A5+E+F+G+H+I)

Notes 4 i
Nota 10
Nota 13.1

Nota 13.4
Nota 13.4
Nota 9
Nota 13.2
Nota 9
Nota 5
Nota 9

Nota 6
Nota 7
Nota 13.3

Nota 6

Nota 11

Nota 8

2014

2013 (*)

4.559
711
1.873
87
1.888
(340.212)
(339.986)
(226)
3.614
(11.445)
(8.112)
(2.599)
(734)
(66.228)
(66.114)
(114)
(11.305)
4.858
-

968
(351.554)
(351.554)
4.571
(15.138)
(11.558)
(3.599)
19
(27.395)
(21.341)
(54)
(6.000)
(11.354)
(2.034)
(64)
(1.970)

(416.159)
79.611
75.000
75.000
4.611
4.611
(1.088)
(1.088)
(2.860)
(2.860)
75.663
(340.496)
(3.473)
(343.969)

(401.936)
86.899
81.000
81.000
5.899
5.899
(221.402)
(1.164)
(220.238)
117.364
117.364
(17.139)
(419.075)
180.251
(238.824)

(343.969)

(238.824)

Notes 4 I

Notes 4 I

968
-

387

-

387

-

(87)
(87)

-

300

-

(343.669)

(238.824)

(*) Vegeu Nota 2, apartat «Comparació de la informació».
Les Notes 1 a 20 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del compte de resultats de l'exercici
anual acabat el 31 de desembre de 2014.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,
“la Caixa ”
MEMÒRIA CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2014
(1) ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
BANCÀRIA “LA CAIXA”
Naturalesa de l'Entitat
La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant,
«Fundació Bancària ”la Caixa”» o «”la Caixa”»), és una fundació bancària sense ànim de lucre
el patrimoni de la qual es troba afecte de manera duradora a la realització dels fins d'interès
general que es detallen en els seus Estatuts i és el resultat de la transformació en fundació
bancària de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
De conformitat amb el que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis
i fundacions bancàries, l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
celebrada el 22 de maig de 2014 va acordar la transformació de l'Entitat en fundació bancària,
que es va fer efectiva el 16 de juny de 2014, després de la seva inscripció en el Registre de
Fundacions Bancàries del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, amb el número 1658. Té
el domicili social a Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 621-629, i NIF G58899998.
Aquesta transformació s'ha fet de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei
esmentada, que obliga a la transformació de totes les caixes d'estalvis que duen a terme la
seva activitat financera com a entitats de crèdit de manera indirecta, a través de bancs
instrumentals i que mantinguin més d'un 10% del seu capital. Això no obstant, la fundació
bancària queda subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya en relació amb la seva participació
a CaixaBank, SA (d’ara endavant, «CaixaBank»), en els termes que resulten de la Llei de caixes
d'estalvis i fundacions bancàries.
La transformació a fundació bancària ha suposat un canvi de denominació de l'Entitat, que
ha passat a dir-se Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”; la
dissolució dels anteriors òrgans de govern; la constitució d'un Patronat (compost de 15
membres), i l'aprovació de nous Estatuts.
La Fundació Bancària ”la Caixa” està regulada per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de
caixes d'estalvis i fundacions bancàries i, amb caràcter supletori, per la Llei 50/2002, de 26
de desembre, de fundacions.
La Fundació Bancària ”la Caixa” té per objecte, amb caràcter general, el foment i
desenvolupament d'obres socials, benèfiques, assistencials, docents i/o culturals. Per fer-ho,
orienta la seva activitat principal a atendre i desenvolupar l'Obra Social i a gestionar
adequadament les seves participacions, entre les quals es troba la participació a CaixaBank,
SA (d’ara endavant, «CaixaBank»). La participació econòmica de la Fundació Bancària ”la
Caixa” en CaixaBank a 31 de desembre de 2014 és del 58,96% (64,37% a 31 de desembre de
2013).
La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona la seva participació a CaixaBank de manera
indirecta a través de la seva participació en el 100% del capital de Criteria CaixaHolding, SAU
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(d’ara endavant, «Criteria»), entitat que també duu a terme la gestió de participacions
empresarials en sectors estratègics com l'energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci
immobiliari.
Segons el que estableixen els Estatuts de l'Entitat, La Fundació Bancària ”la Caixa” duu a
terme les seves activitats principalment en tot el territori de l'Estat, sense perjudici d'una
dedicació especial per raó del seu origen a Catalunya i les Balears, així com del possible
desenvolupament de la seva activitat en l'àmbit internacional.
Fundació Bancària ”la Caixa” és l'entitat dominant d'un grup d'entitats dependents que
ofereixen diversos productes i serveis. Consegüentment, Fundació Bancària ”la Caixa” està
obligada a elaborar, a més dels seus propis comptes anuals individuals, uns comptes anuals
consolidats del Grup Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
(d’ara endavant, el «Grup Fundació Bancària ”la Caixa”» o el «Grup ”la Caixa”»), que també
inclouen les participacions en negocis conjunts i les inversions en entitats associades. Com a
conseqüència, els estats financers adjunts no reflecteixen la situació financera del grup
encapçalat per Fundació Bancària ”la Caixa”. Aquestes magnituds estan expressades en els
comptes consolidats que han estat formulats pel Director General, juntament amb aquests
comptes anuals individuals, d'acord amb les Normes Internacionals d'Informació Financera
(NIIF) adoptades per la Unió Europea, i presenten les magnituds principals següents a 31 de
desembre de 2014:

Milions d'euros
Patrimoni net consolidat
Benefici de l'exercici atribuïble al Grup
Total actius consolidats

2014
2013
27.999
26.859
567
613
349.996 351.263

Les xifres d'aquests comptes anuals es presenten en milers d'euros, llevat que s'indiqui
explícitament que es fa servir una altra unitat monetària. Determinada informació financera
d'aquesta memòria ha estat arrodonida i, consegüentment, les xifres mostrades com a totals
en aquest document poden variar lleugerament de l'operació aritmètica exacta de les xifres
anteriors.
Reorganització del Grup ”la Caixa”
En el marc de la transformació de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en fundació
bancària, l'Assemblea General Ordinària de ”la Caixa” va aprovar en la reunió celebrada el
22 de maig de 2014 dur a terme la reorganització del Grup ”la Caixa” amb:
-

La segregació, que es va fer efectiva l'octubre de 2014, a favor de Criteria
CaixaHolding, SAU (íntegrament participada per la Fundació Bancària ”la Caixa”),
dels actius i passius no subjectes a l'Obra Social (bàsicament, de la participació de la
Fundació Bancària ”la Caixa” en CaixaBank, així com dels instruments de deute de
què era emissora). D'aquesta manera, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha passat a
tenir la seva participació en CaixaBank de manera indirecta a través de Criteria
CaixaHolding; i

-

La proposta de dissolució i liquidació de l'antiga Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona (d’ara endavant, la «Fundació ”la Caixa”») i aportació a la Fundació
Bancària ”la Caixa” del seu patrimoni social.
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a) Segregació de l'activitat empresarial no vinculada a l'Obra Social, a favor de
Criteria El desenvolupament adequat de les activitats principals de la Fundació Bancària ”la Caixa”
aconsella una diferenciació clara entre la gestió de l'Obra Social i la de les activitats
econòmiques no constitutives d'Obra Social. Amb la finalitat que aquesta diferenciació sigui
efectiva, la Fundació Bancària ”la Caixa” va acordar la segregació a favor de Criteria en la
primera reunió del seu Patronat, el 26 de juny de 2014, entre altres actius i passius, de la
participació de ”la Caixa” a CaixaBank i dels instruments de deute de què era emissor ”la
Caixa” (juntament amb els derivats de cobertura contractats per ”la Caixa” i els ajustos de
valoració vinculats a aquests instruments de deute). Aquesta operació també va ser aprovada
pel Consell d'Administració de Criteria, el 26 de juny de 2014. Finalment, en data 4 de
setembre de 2014, la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar el projecte de segregació.
La segregació ha tingut com a resultat que la Fundació Bancària ”la Caixa” gestioni de manera
directa l'Obra Social, que ha caracteritzat històricament ”la Caixa”, i que la gestió de la resta
de les activitats no vinculades a l'Obra Social es faci a través d'una única entitat, Criteria, que
és el holding no només de les participacions del Grup ”la Caixa” a sectors diferents del
financer, sinó també de la participació que tenia ”la Caixa” a CaixaBank i dels instruments
de deute que tenia ”la Caixa” com a emissor. El projecte de segregació s'ha inscrit en el
Registre Mercantil de Barcelona el 14 d'octubre de 2014.
D'acord amb les normes comptables aplicables a les operacions de fusió, escissió i segregació
de negoci entre entitats que pertanyen a un mateix grup, s'ha aplicat retroactivitat comptable
des de l'1 de gener de 2014.
El valor comptable en els llibres individuals de Fundació Bancària ”la Caixa” dels elements
de l'actiu i del passiu inclosos en el perímetre de segregació, a 1 de gener 2014, és d'11.289.223
i 8.408.233 milers d'euros. En conseqüència, el valor net comptable del patrimoni segregat a
Criteria a 1 de gener de 2014 és de 2.880.990 milers d'euros. A continuació, se'n mostra el
detall:
Patrimoni segregat
Actiu
(Milers d'euros)
Inversions creditícies
Dipòsits en entitats de crèdit
Crèdit a la clientela

1.011.166

Derivats de cobertura
Participacions
Actius fiscals
Resta d'actius

484.424
9.713.597
2.016
78.020

Total

60.970
950.196

11.289.223
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Passiu
(Milers d'euros)
Cartera de negociació
Passius financers a cost amortitzat
Dipòsits d'entitats de crèdit
Dèbits representats per valors negociables
Cost
Ajustos per valoració
Passius subordinats
Cost
Ajustos per valoració
Altres passius financers
Derivats de cobertura
Provisions
Resta de passius

6.375
8.259.392
60.970
745.768
800.000
(54.232)
7.441.573
7.005.499
436.074
11.081
34.081
7.116
101.269

Total

8.408.233

Actius nets segregats a Criteria CaixaHolding

2.880.990

Entre els elements d'actiu i passiu integrants del patrimoni segregat hi ha una emissió de ”la
Caixa” de bons bescanviables per accions de CaixaBank, per un import de 750.000 milers
d'euros, subjecta a la llei anglesa i amb venciment el 2017 (“l’Emissió Anglesa”), la cessió de
la qual a Criteria ha requerit, de conformitat amb els seus termes i condicions i amb la
normativa anglesa, l'aprovació prèvia de l'assemblea d'obligacionistes, que va tenir lloc el 13
d'octubre de 2014.
La transmissió del patrimoni segregat constitueix per a Criteria una aportació no dinerària,
que ha servit de contravalor al corresponent augment de capital, i la seva valoració ha estat
verificada per un expert independent designat pel Registre Mercantil, a l'efecte de l'article 67
del text refós de la Llei de Societats de Capital. L'ampliació de capital ha implicat l'emissió de
10.890.584 noves accions de Criteria titularitat de la Fundació Bancària, ”la Caixa”, amb un
valor nominal de 435.623 milers d'euros i una prima d'emissió de 2.445.367 milers d'euros.

b) Dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
(«Fundació ”la Caixa”») Tenint en compte un criteri d'eficiència, ”la Caixa” ha gestionat durant els dos últims
decennis bona part de la seva Obra Social a través de la Fundació ”la Caixa”.
Amb la transformació de ”la Caixa” en fundació bancària, el 16 de juny de 2014, i la
consegüent pèrdua de la seva condició de caixa d'estalvis, no tenia sentit la subsistència de la
Fundació ”la Caixa” com a ens instrumental de gestió de part de l'Obra Social. Per això, el
Patronat de la Fundació ”la Caixa”, en les sessions de 6 i 17 de març de 2014, va acordar la
seva dissolució i liquidació. Posteriorment, l'Assemblea General de ”la Caixa” de 22 de maig
de 2014 va ratificar la dissolució i liquidació de la Fundació ”la Caixa” mitjançant la cessió
global dels seus actius i passius a favor de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
La cessió dels actius i passius a Fundació Bancària ”la Caixa” ha tingut efectes amb
l'atorgament i inscripció de l'escriptura de liquidació de la Fundació ”la Caixa” el 16 d'octubre
de 2014.
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La cessió dels actius i passius s'ha fet prenent com a punt de partida l'inventari i el balanç de
liquidació subscrits pel Patronat de la Fundació ”la Caixa”, de conformitat amb l'article 3146.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
El balanç de la Fundació ”la Caixa” en data 15 d'octubre de 2014, que recull els actius i
passius cedits a la Fundació Bancària ”la Caixa”, és el següent:
Milers
d'euros

Nota

ACTIU
A. ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini
B. ACTIU CORRENT
Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

19.962
17.188 Nota 5
2.774
166.406
718
156.036
9.652
186.368

PASSIU
A. PATRIMONI NET

26.647

Fons propis

11.567 Nota 8

Fons Social
Reserves
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Subvencions
B. PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
C. PASSIU CORRENT
Creditors comercials i altres comptes a pagar
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

10.365
1.202
15.080 Nota 4 i)
15.080
9.593
9.575 Nota 9
18
150.128
150.128
186.368
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A continuació, es mostra gràficament la reorganització del Grup ”la Caixa”:
Nova Estructura

Estructura inicial

Fundación Bancaria
“la Caixa”

100%
58,9%

Negoci bancari i assegurances

100%

Cartera
industrial

Banca internacional

58,9%
Carrtera
industrial
Negoci bancari i assegurances
Banca internacional

Repsol + Telefónica

Cartera
immobiliària
Repsol + Telefónica

Cartera
immobiliària

INFORME D'ACTIVITATS 2014 DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”la Caixa”
El compromís de l'Obra Social amb la creació de llocs de treball i el foment de l'ocupació es
concreta en el programa d'integració laboral, Incorpora, que durant el 2014 ha facilitat
18.405 llocs de treball a persones en risc d'exclusió (3.767 més que el 2013) a 4.426
empreses de tot Espanya. En total, des de 2006, són 86.176 les contractacions promogudes
en 31.207 organitzacions. En el marc d'aquest mateix projecte, Reincorpora ha format 1.884
interns en la fase final de la seva condemna penitenciària per tal de promoure'n la reinserció
sociolaboral.
CaixaProinfància, el programa adreçat a lluitar contra la pobresa infantil, ha facilitat
ajudes a 56.875 nens i nenes en situació d'exclusió. El pressupost destinat a la lluita contra
l'exclusió a través d'aquest projecte el 2014 es va elevar a 43,8 milions d'euros. La Fundació
de l'Esperança, centrada en l'actuació directa en aquest terreny al districte de Ciutat Vella a
Barcelona, ha prestat suport a més de 1.600 persones en el primer any de vida.
La promoció de la salut és un altre dels pilars bàsics de l'Obra Social. En el pla de l'atenció
hospitalària, s'han acompanyat 13.956 pacients amb malalties terminals en l'última etapa
de la seva vida, dins un projecte que també té en compte el suport als familiars (19.630
persones ateses). Així mateix, l'Obra Social ha anunciat una ampliació d'aquest projecte a més
de 100 centres hospitalaris de tot Espanya.
El foment de la salut traspassa fronteres, tal com fan patent les actuacions del programa de
Cooperació Internacional en països en via de desenvolupament. Bona prova d'això ha
estat la iniciativa posada en marxa el 2014 amb la Fundació Bill & Melinda Gates:
l'ambiciós programa ”la Caixa” contra la malària, que té com a objectiu l'eradicació d'aquesta
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malaltia a l'Àfrica subsahariana. El programa de Vacunació Infantil, conjuntament impulsat
amb GAVI Alliance, suma ja 2,1 milions de nens immunitzats i el nombre de projectes
vigents de cooperació al desenvolupament socioeconòmic és de 65 en 24 països amb renda
baixa.
La gent gran i l'habitatge, prioritats
L'impuls de l'envelliment actiu i saludable entronca amb els principis fundacionals de
l'Entitat. La gent gran segueix sent un col·lectiu prioritari per a l'Entitat, i 763.250 persones
han participat en les iniciatives del programa Gent 3.0 impulsat per l'Obra Social a
609 centres de tot Espanya.
D'altra banda, els diferents programes d'accés a un habitatge social (habitatge assequible,
lloguer solidari i lloguer social) ja tenen en aquests moments més de 23.600 pisos a
disposició dels col·lectius amb menys recursos a preus inferiors als de mercat.
El suport a 950 projectes impulsats per entitats socials de tot Espanya a través de les
convocatòries d'ajudes (amb una inversió de 20 milions d'euros), el foment de la
convivència intercultural, la prevenció de la violència i el suport a les víctimes, la
promoció del voluntariat (amb més de 12.000 persones activament implicades) o l'atenció
a la infància hospitalitzada són altres de les línies socials de treball a les quals el 2014 l'Obra
Social ha destinat esforços.
L'Obra Social continua concebent l'educació com un motor de progrés individual i
desenvolupament de la societat. La plataforma eduCaixa posa de manifest el suport decidit
de l'entitat a la formació d'alumnes de 3 a 18 anys, i al treball de professors i associacions de
mares i pares d'alumnes. Més de 2 milions d'alumnes de 7.755 escoles han participat en les
iniciatives pedagògiques.
Suport a la recerca i la cultura
En l'àmbit de la divulgació científica, CosmoCaixa Barcelona ha celebrat el desè aniversari.
10 anys durant els quals ha tingut el suport de més de set milions de visitants. A aquest
compromís amb la ciència, s'hi afegeix el decidit i constant suport a la recerca, que s'estén a
tots els àmbits i malalties més prevalents en els nostres dies: la recerca al voltant de la sida
(IrsiCaixa), el càncer (Unitat de Teràpia Molecular ”la Caixa” a l'Hospital Vall
d’Hebron); l'Alzheimer, el Parkinson i les malalties neurodegeneratives (juntament amb el
CSIC i en el marc del Projecte BarcelonaBeta, amb la Fundació Pasqual Maragall),
cardiovasculars (CNIC) i genètiques (Institut de Recerca Biomèdica de Girona), entre altres.
El suport a les universitats i la concessió, un any més, de 200 Beques per ampliar estudis de
postgrau a les millors universitats del món, complementen aquesta tasca.
Dins el capítol mediambiental, l'Obra Social ha impulsat 219 projectes que, a més a més, han
prioritzat la contractació de persones en risc d'exclusió. 987 beneficiaris han trobat feina en
el desenvolupament d'aquestes al llarg de l'últim any.
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Aquest any també ha estat especialment intens en l'àmbit cultural. Durant el 2014, l'Obra
Social ha ampliat la xarxa de centres culturals amb la inauguració de CaixaForum
Saragossa, que en gairebé un semestre s'ha convertit en un referent de la capital aragonesa.
Aquesta obertura fa palesa la ferma aposta de l'entitat per posar a l'abast de tot tipus de públic
el màxim nombre possible d'expressions culturals. A aquesta oferta cultural, s'hi afegiran el
nou CaixaForum Sevilla, en procés de construcció, i el compromís amb la rehabilitació i
adequació de les Drassanes de Sevilla.
Dins les exposicions, mostres com Sorolla. El color del mar; La bellesa captiva. Petits
tresors del Museu del Prado; Gènesi. Sebastião Salgado; o Pixar. 25 anys d'animació,
han estat algunes de les propostes amb millor acollida per part del públic en els diferents
CaixaForum. En total, més de 4,6 milions de persones han gaudit de l'oferta social, cultural,
científica i educativa de l'Obra Social ”la Caixa” en matèria d'exposicions. Aquesta xifra
suposa un increment de visitants de l'1,9% respecte a l'any anterior.
El suport a la Fundació Art i Mecenatge, els concerts participatius d'El Messies, la
programació de conferències i humanitats –amb el Palau Macaya com a estendard–,
l'impuls de la Colección Biblioteca Clásica editada per la RAE i les ajudes a projectes culturals
d'impacte social aprofundeixen en el compromís de l'Entitat en aquest àmbit.
En definitiva, un any intens i compromès en el qual la suma de totes les activitats, programes
i iniciatives impulsades per la Fundació Bancària ”la Caixa” en el marc de la seva Obra Social
han beneficiat 9.562.191 persones el 2014 (i ha superat els 8.784.752 de participants el 2013).
(2)

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació
Aquests comptes anuals els ha formulat el Director General de la Fundació Bancària ”la
Caixa” d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació, que és
el que estableixen:
-

El Codi de comerç i la resta de legislació mercantil.

-

Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, per la qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins
lucratius. Aquesta Resolució recull i compila íntegrament el que disposa el RD
1491/2011, de 24 d'octubre, i, per a tot el que no estigui modificat específicament en
aquest Decret, el que disposa el Pla General de Comptabilitat.

-

Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries.

-

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i el Reial decret 1337/2005, d'11 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de competència estatal, així
com les modificacions que s'hi hagin introduït mitjançant el Reial decret 1611/2007.

-

Les normes de compliment obligat aprovades per l'Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes en desplegament del Pla General de Comptabilitat i les seves
normes complementàries.
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-

La resta de normativa espanyola que sigui aplicable.

b) Imatge fidel
Els presents comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Fundació Bancària
”la Caixa” i es presenten d'acord amb el marc normatiu que els és aplicable i, en particular,
els principis i criteris que contenen, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de
la situació financera i dels resultats de la Fundació que hi ha hagut durant l'exercici anual
acabat el 31 de desembre de 2014.
Aquests comptes anuals han estat formulats pel Director General i se sotmetran a l'aprovació
del Patronat. Se n'espera l'aprovació sense modificacions. Els comptes anuals de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona de l'exercici 2013 van ser aprovats per l'Assemblea
General celebrada el 22 de maig de 2014.

c) Principis comptables no obligatoris aplicats
Aquests comptes anuals han estat formulats considerant la totalitat dels principis i normes
comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu. No hi ha cap principi
comptable que, tot i ser obligatori, s'hagi deixat d'aplicar.

d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En l'elaboració dels comptes anuals adjunts s'han utilitzat estimacions efectuades pels
Administradors per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos
que hi estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:






La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu Nota 5).
El càlcul del deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 5 i 6).
Les provisions a llarg termini (vegeu Notes 4f i 9).
Les provisions dels compromisos a curt termini que la Fundació haurà d'atendre per
fer front als programes en marxa (vegeu Nota 10).
Les hipòtesis utilitzades en el càlcul dels passius per pensions i altres compromisos
amb el personal (vegeu Notes 4g i 9).

Malgrat que aquestes estimacions s'han fet basant-se en la millor informació disponible al
tancament de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014, és possible que
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa)
en els pròxims exercicis, cosa que es faria, si escau, de manera prospectiva.

e) Comparació de la informació
D'acord amb la legislació vigent, la informació que conté aquesta memòria referent a l'exercici
2013 es presenta exclusivament a efectes comparatius amb la informació referent a l'exercici
anual acabat el 31 de desembre de 2014.
Per a una comparació correcta de la informació financera de l'exercici 2014, s'ha de tenir en
consideració: i) la transformació de l'Entitat en fundació bancària, que ha implicat la
reexpressió de la informació financera corresponent a l'exercici 2013; ii) la segregació d'actius
i passius a favor de Criteria CaixaHolding SAU, i iii) la cessió d'actius i passius de Fundació
”la Caixa” a Fundació Bancària ”la Caixa” la descripció de la qual es troba en la Nota 1
d'aquesta memòria.
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D'aquesta manera, la informació que contenen aquests comptes anuals referida a l'exercici
2013 no es correspon amb l'aprovada per l'Assemblea General de ”la Caixa” el 22 de maig
de 2014.
1) Transformació de l'Entitat en fundació bancària. Aspectes derivats de la
transició a les noves normes comptables
Tal com es descriu en la Nota 1, durant l'exercici 2014, es va produir la transformació
de l'Entitat en fundació bancària. Com a conseqüència, aquests comptes anuals han
estat formulats d'acord amb la Resolució de 26 de març de 2013, de l'ICAC, per la
qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat d'entitats sense ànim de lucre.
D'aquesta manera, l'entitat ha reexpressat les xifres corresponents a l'exercici 2013,
que van ser formulades de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera
que era aplicable a aquest exercici, la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya, per la seva
condició d'entitat de crèdit.
Amb l'objectiu de presentar adequadament la informació comparativa relativa a
l'exercici 2013, a continuació es presenten el balanç i el compte de pèrdues i guanys
formulat pels seus Administradors i aprovats per l'Assemblea General celebrada el
22 de maig de 2014 (els quals seguien els principis comptables, les normes i les bases
de presentació establerts en la Circular del Banc d'Espanya) i, posteriorment, ajustats
d'acord amb l'aplicació del Pla de Comptabilitat d'entitats sense fins lucratius.
Addicionalment, es presenta l'impacte d'aquesta transició a les noves normes
comptables en el balanç d'obertura a 1 de gener de 2013.
Els principals impactes procedents de la reexpressió dels estats financers esmentats
per aplicació del Pla General de Comptabilitat d'entitats sense fins lucratius
corresponen a la consideració del Fons de l'Obra Social com a patrimoni per la part
que no compleix la definició de passiu, el registre en el compte de resultats de les
despeses en què s'ha incorregut per l'activitat social (anteriorment considerades com
un moviment del Fons de l'Obra Social) i el reconeixement de dividends que han
estat considerats com un cost de cartera menor.
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2) Segregació de l'activitat empresarial no vinculada a l'Obra Social de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, a favor de Criteria
Com a conseqüència de la segregació d'actius i passius no subjectes a l'Obra Social
(bàsicament de la participació de la Fundació Bancària ”la Caixa” en CaixaBank, així
com dels instruments de deute de què l'Entitat era emissora) i en aplicació de la
Norma de registre i valoració 21a del Pla General de Comptabilitat, l'operació ha estat
registrada amb efectes comptables l'1 de gener de 2014.
La relació dels valors segregats dels registres comptables de l'Entitat són els que es
detallen a continuació:
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f) Agrupació de partides
Determinades partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys es presenten de manera
agrupada per facilitar-ne la comprensió, per bé que, en la mesura que sigui significativa, s'ha
inclòs la informació disgregada en les notes de la memòria corresponents.

(3) EXCEDENT DE L'EXERCICI
La proposta d'aplicació de l'excedent negatiu de l'exercici és la següent:

Bases de repartiment

Import
(milers d'euros)

Excedent negatiu de l'exercici

(343.969)

Total

Aplicació

Import
(milers d'euros)

A Excedent d'exercicis anteriors
Total

(343.969)
(343.969)

(4) NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus
comptes anuals per a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014, d'acord amb les que
estableix el Pla General de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, han estat les
següents:
a)

Immobilitzat intangible i immobilitzat material

L'immobilitzat intangible i l'immobilitzat material es valoren inicialment pel seu preu
d'adquisició o cost de producció i posteriorment es minora per la corresponent amortització
acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n'hi ha.
L'amortització es calcula mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció dels anys de vida
útil estimada dels elements de l'actiu immobilitzat.
No hi ha elements de l'immobilitzat intangible de vida útil indefinida.
Els percentatges d'amortització anual aplicats linealment als diferents elements de
l'immobilitzat són els següents:
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Immobilitzat material
Construccions
Instal·lacions afegides
Instal·lacions fixes
Mobiliari i altres equips d'oficina
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Mòduls de museografia

% Percentatge anual
2%
8% - 25%
10%-12%
6% - 12%
25%
16%
17%

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

% Percentatge anual
20%

Els costos d'ampliació o millores que representen una prolongació de la vida útil dels béns
es capitalitzen com a méscost d'aquests.
Les despeses de conservació i manteniment que no milloren la seva utilització ni prolonguen
la seva vida útil es carreguen al compte de resultats en l'exercici en què es produeixen.
L'estructura, les instal·lacions i el mobiliari que utilitza la Fundació per dur a terme les seves
activitats es correspon fonamentalment amb immobles destinats a la realització d'activitats
beneficosocials. Tenint en compte aquesta naturalesa, l'Entitat els classifica com a béns
d'immobilitzat no generadors de fluxos d'efectiu, en tant que la Fundació els posseeix amb
una finalitat diferent de la de generar un rendiment comercial, com poden ser els fluxos
econòmics socials que generen aquests actius i que beneficien la col·lectivitat, és a dir, el seu
benefici social o potencial de servei.
Al tancament de cada exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor dels actius
materials, l'Entitat procedeix a estimar la possible existència de pèrdues de valor que
redueixin el valor recuperable d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres,
calculant el possible deteriorament partint de la diferència entre el valor comptable i el valor
recuperable, entès aquest com l'import més alt entre el seu valor raonable menys els costos
de venda i el seu valor en ús. A aquest efecte, el valor en ús es determina per referència al
cost de reposició.
b)

Instruments financers

Actius financers
Classificació
Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen en les categories següents:
a) Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la
prestació de serveis per operacions de tràfic de l'Entitat, o els que, tot i no tenir un
origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments dels
quals són d'una quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu.
b) Inversions mantingudes fins al venciment: valors representatius de deute, amb una
data de venciment fixada i cobraments d'una quantia determinable, que es negocien
en un mercat actiu i sobre els quals la Fundació manifesta la seva intenció i capacitat
per conservar-los en el seu poder fins a la data del seu venciment.
c) Actius financers mantinguts per negociar: són els adquirits amb l'objectiu d'alienarlos en el curt termini o els que formen part d'una cartera de la qual hi ha evidències
d'actuacions recents amb aquest objectiu.
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d) Inversions en el patrimoni d'empreses del Grup, associades i multigrup: es
consideren empreses del Grup les vinculades amb la Fundació per una relació de
control, i empreses associades aquelles sobre les quals la Fundació exerceix una
influència significativa. Addicionalment, dins la categoria de multigrup s'inclouen les
societats sobre les quals, en virtut d'un acord, s'exerceix un control conjunt amb un
o més socis.
e) Actius financers disponibles per a la venda: s'hi inclouen els valors representatius de
deute i instruments de patrimoni d'altres empreses que no hagin estat classificats en
cap de les categories anteriors.
Valoració inicial
Els actius financers es registren, en termes generals, inicialment al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles.
Valoració posterior
Els préstecs, les partides a cobrar i les inversions mantingudes fins al venciment es
valoren pel seu cost amortitzat.
Els actius financers mantinguts per negociar es valoren al seu valor raonable i es registra
en el compte de pèrdues i guanys el resultat de les variacions en aquest valor raonable.
Les inversions en empreses del Grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost,
minorat, si escau, per l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
Aquestes correccions es calculen com la diferència entre el seu valor en llibres i l'import
recuperable, entès aquest com l'import més alt entre el seu valor raonable menys els
costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. Llevat
que hi hagi una millor evidència de l'import recuperable, es pren en consideració el
patrimoni net de l'entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites existents en la
data de la valoració (incloent-hi el Fons de Comerç, si n'hi ha).
Finalment, els actius financers disponibles per a la venda es valoren al seu valor raonable
i es registra en el patrimoni net el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins
que l'actiu s'aliena o hagi patit un deteriorament de valor (de caràcter estable o
permanent), moment en què aquests resultats acumulats reconeguts prèviament en el
patrimoni net passen a registrar-se en el compte de pèrdues i guanys. En aquest sentit,
hi ha la presumpció que hi ha deteriorament (caràcter permanent) si s'ha produït una
caiguda de més del 40% del valor de cotització de l'actiu o si se n'ha produït una davallada
de manera prolongada durant un període d'un any i mig sense que se'n recuperi el valor.
Almenys al tancament de l'exercici, la Fundació fa un test de deteriorament per als actius
financers sobre els quals hi ha indicis de deteriorament. Es considera que hi ha evidència
objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l'actiu financer és inferior al seu
valor en llibres. Quan es produeix, el registre d'aquest deteriorament es registra en el
compte de pèrdues i guanys.
La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre
els fluxos d'efectiu de l'actiu financer corresponent i s'han transferit substancialment els
riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
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Passius financers
Són passius financers els dèbits i les partides a pagar que té la Fundació i que s'han
originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, o també
aquells que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments
financers derivats.
Els dèbits i les partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la
contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles.
Amb posterioritat, aquests passius es valoren d'acord amb el seu cost amortitzat.
Els instruments financers derivats de passiu es valoren al seu valor raonable, seguint els
mateixos criteris que els corresponents als actius financers mantinguts per negociar
descrits en l'apartat anterior.
La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que
els han generat.
c)

Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia
a) Crèdits per l'activitat pròpia: són els drets de cobrament que s'originen en l'exercici
de l'activitat pròpia davant els beneficiaris, usuaris, patrocinadors i afiliats.
b) Dèbits per l'activitat pròpia: són les obligacions que s'originen per la concessió
d'ajudes i altres assignacions als beneficiaris de l'Entitat en compliment dels fins
propis.
Valoració inicial i posterior dels crèdits

Les quotes, els donatius i altres ajudes similars, procedents de patrocinadors, afiliats
o altres deutors, amb venciment a curt termini, originen un dret de cobrament que
es comptabilitza pel seu valor nominal. Si el venciment supera el termini esmentat,
es reconeix pel seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el nominal del
crèdit es registra com un ingrés financer en el compte de resultats, d'acord amb el
criteri del cost amortitzat.
La Fundació efectua les correccions valoratives necessàries quan hi ha l'evidència
objectiva que s'ha produït un deteriorament de valor en aquests actius. A aquest
efecte s'apliquen els criteris per reconèixer el deteriorament dels actius financers que
es comptabilitzen aplicant-hi el criteri del cost amortitzat.
Valoració inicial i posterior dels dèbits
Les ajudes i altres assignacions concedides per l'Entitat als seus beneficiaris, amb
venciment a curt termini, originen el reconeixement d'un passiu pel seu valor
nominal. Si el venciment supera el termini esmentat, es reconeix pel seu valor actual.
La diferència entre el valor actual i el nominal del dèbit es comptabilitza com una
despesa financera en el compte de resultats, d'acord amb el criteri del cost amortitzat.
Si la concessió de l'ajuda és plurianual, el passiu es registra pel valor actual de l'import
compromès en ferm de manera irrevocable i incondicional. S'aplica aquest mateix
criteri en els casos en què la prolongació de l'ajuda no està sotmesa a avaluacions
periòdiques, sinó al mer compliment de tràmits formals o administratius.
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d)

Impostos sobre beneficis

La despesa o l'ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o l'ingrés
per l'impost corrent i la part corresponent a la despesa o l'ingrés per impost diferit.
L'impost corrent és la quantitat que l'Entitat satisfà com a conseqüència de les liquidacions
fiscals de l'impost sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges
fiscals en la quota de l'impost, excloent-ne les retencions i els pagaments a compte, així com
les pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest,
donen lloc a un import inferior de l'impost corrent.
La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació
dels actius i passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que
s'identifiquen com els imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les
diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les
bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no
aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporània o crèdit
que correspongui el tipus de gravamen al qual s'espera recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies
imposables, llevat de les derivades del reconeixement inicial de fons de comerç o d'altres
actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable i no
és una combinació de negocis.
Per la seva part, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es
consideri probable que l'Entitat, o el grup fiscal al qual pertany l'Entitat, disposarà de guanys
fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonaments
directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el
patrimoni net.
En cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s'hi
efectuen les correccions oportunes en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació
futura. Així mateix, en cada tancament s'avaluen els actius per impostos diferits no registrats
en balanç i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que passi a ser probable la
seva recuperació amb beneficis fiscals futurs.
e)

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, independentment del
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'aquests. Aquests
ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts descomptes i
impostos.
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s'han transferit
al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut, no
mantenint la gestió corrent sobre aquest bé, ni retenint el control efectiu sobre aquest.
Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de
realització de la prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser
estimat amb fiabilitat.
Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès
efectiu i els dividends, quan es declara el dret de l'accionista a rebre'ls. En qualsevol cas, els
interessos i dividends d'actius financers meritats després de l'adquisició es reconeixen com a
ingressos en el compte de pèrdues i guanys.
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Despeses i ingressos propis de les entitats no lucratives
1. Despeses
1.1 Criteri general de reconeixement
Les despeses efectuades per l'Entitat es comptabilitzaran en el compte de resultats de
l'exercici en què s'incorrin, al marge de la data en què es produeixi el corrent financer. En
particular, les ajudes atorgades per l'Entitat es reconeixen en el moment en què se n'aprovi
la concessió.
1.2 Regles d'imputació temporal
A vegades, el reconeixement d'aquestes despeses es difereix en l'espera que es completin
algunes circumstàncies necessàries per a la seva meritació, que permetin la seva consideració
definitiva en el compte de resultats.
1.3 Despeses de caràcter plurianual
Les ajudes atorgades en ferm per l'Entitat i altres despeses compromeses de caràcter
plurianual es comptabilitzen en el compte de resultats de l'exercici en què se n'aprova la
concessió amb abonament a un compte de passiu, pel valor actual del compromís assumit.
1.4 Criteris particulars aplicables als desemborsaments en què s'incorre per a l'organització
d'esdeveniments futurs
D'acord amb el que disposa l'apartat 1.1, els desemborsaments relacionats amb l'organització
d'esdeveniments futurs (exposicions, congressos, conferències, etcètera) es reconeixen en el
compte de resultats de l'Entitat com una despesa en la data en què s'incorrin, llevat que
estiguin relacionats amb l'adquisició de béns de l'immobilitzat, drets per organitzar
l'esdeveniment esmentat o qualsevol altre concepte que compleixi la definició d'actiu.
2. Ingressos
a) Els ingressos per entregues de béns o prestació de serveis es valoren per l'import acordat.
c) Els ingressos procedents de promocions per a la captació de recursos, de patrocinadors i
de col·laboracions es reconeixen quan es produeixen les campanyes i els actes.
d) En qualsevol cas, l'Entitat registra les periodificacions necessàries.
f)

Provisions i contingències -

En la formulació dels comptes anuals es diferència entre:
- Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos
passats, la cancel·lació dels quals és probable que origini una sortida de recursos, però que
resultin indeterminats pel que fa al seu import i/o moment de cancel·lació.
- Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos
passats. La seva materialització futura està condicionada al fet que tingui lloc, o no, un o
dos esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació.
Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte de les quals s'estima que la
probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació és més elevada que la de no fer-ho. Els passius
contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s'informa sobre aquests en les
notes de la memòria en la mesura que no es considerin remots.
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari
per cancel·lar o transferir l'obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el
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succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l'actualització d'aquestes
provisions es registren com una despesa financera conforme es va meritant.
g)

Compromisos per pensions i gratificacions per jubilació i prejubilacions -

El Conveni col·lectiu de la Fundació Bancària ”la Caixa” disposa que els treballadors en actiu
podran gaudir d'un pla de pensions col·lectiu, amb aportacions repartides entre l'Entitat i els
treballadors. Fins a la data de modificació d'aquest Conveni el setembre de 2014, l'aportació
per part de l'Entitat era d'un 3,75% per a treballadors de 54 anys o menys i d'un 4,25% per a
treballadors a partir de 55 anys del sou base i del complement personal de dedicació, sempre
que l'aportació del treballador fos, com a mínim, d'un 1,25% o de l'1,5% respectivament per
a aquestes edats. Amb les modificacions que hi hagi hagut en el Conveni durant aquest
exercici, l'aportació per part de l'Entitat ha passat al 5%, sempre que l'aportació del
treballador sigui, com a mínim, d'un 1,00%. Les aportacions efectuades per la Fundació
Bancària ”la Caixa” es registren en l'epígraf “Despeses de personal – Càrregues socials” del
compte de resultats de l'exercici corresponent.
Addicionalment, durant l'exercici 2014, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha contractat una
pòlissa de risc per invalidesa, viduïtat i orfandat per als treballadors en actiu que estiguin
subscrits al pla de pensions col·lectiu.
D'altra banda, el Conveni Col·lectiu esmentat disposa que els treballadors rebran, en el
moment de la seva jubilació, una gratificació extraordinària de tres mensualitats. Aquest
compromís està cobert mitjançant una pòlissa d'assegurances amb VidaCaixa.
El 14 de maig de 2013 l'antiga Fundació ”la Caixa” va subscriure un nou acord laboral pel
qual continuava el programa de prejubilacions i jubilacions anticipades per al seu personal
iniciat l'any 2005. Aquest nou acord preveia el pagament d'entre el 90 i el 80% del salari i
aportacions definides en el pla de pensions col·lectiu de treballadors de més de 58 anys. El
valor actual dels costos dels compromisos per sous, salaris, cotitzacions a la Seguretat Social,
aportacions definides en plans de pensions, etc., fins a l'edat de jubilació acordada amb els
treballadors adherits als programes, estan proveïts en un fons específic que, a 31 de desembre
de 2014, presenta un saldo de 4.199 i 1.695 milers d'euros (110 i 996 milers d'euros el 2013),
inclosos en els epígrafs “Obligacions per prestacions a llarg termini al personal” i “Provisions
a curt termini”, respectivament, del balanç adjunt (vegeu Nota 9). Durant l'exercici 2014 no
s'han produït nous acords, per la qual cosa no s'ha registrat cap import en el compte de
pèrdues i guanys.
h)

Altres compromisos -

Per norma general, els convenis de col·laboració i les ajudes atorgades en ferm de caràcter
plurianual es comptabilitzen en el compte de resultats de l'exercici en què es formalitzen els
corresponents convenis de col·laboració, moment a partir del qual neix l'obligació per la qual
l'Entitat espera desprendre's de recursos econòmics per fer-hi front i es consideren meritats.
i)

Subvencions, donacions i llegats rebuts -

L'antiga Fundació ”la Caixa” finançava el cost total de les adquisicions d'immobilitzat que
feia amb subvencions que rebia de l'Obra Social de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, i registrava la corresponent subvenció en capital immobilitzat com
patrimoni net, que imputava a ingrés en exercicis posteriors d'acord amb els criteris
d'amortització aplicats sobre l'immobilitzat afecte.
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L'import de 15.080 milers d'euros de l'epígraf “Subvencions, donacions i llegats rebuts”
procedents de l'antiga Fundació ”la Caixa” que s'han integrat en el balanç de la Fundació
Bancària ”la Caixa”, amb el procés de dissolució i liquidació de la primera que descriu la Nota
1 b), incloïa un import de 14.693 milers d'euros que corresponia a subvencions en capital
immobilitzat i que han estat registrades en l'epígraf “Reserves” a 31 de desembre de 2014
(vegeu Nota 8).
Així mateix, també incloïa un import de 387 milers d'euros corresponent al 50% de la
subvenció no reintegrable concedida per la Comissió Europea a l'antiga Fundació ”la Caixa”
per finançar la realització i coordinació d'un projecte de recerca i innovació responsable (RRI
Tools), per un import total de 1.005 milers d'euros, segons el Conveni formalitzat amb la
Comissió Europea i la resta d'entitats participants en el projecte. Durant l'exercici 2014, la
Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat un import de 87 milers d'euros com a ingressos de
l'exercici en el compte “Subvencions imputades a l'excedent de l'exercici” del compte de
resultats, que correspon a les despeses meritades durant l'exercici 2014 pel desenvolupament
del projecte descrit, i ha quedat un import de 300 milers d'euros registrat en el patrimoni net
a 31 de desembre de 2014, que es registrarà com a ingrés en el compte de resultats a mesura
que es produeixin les despeses relacionades.
j)

Transaccions entre parts vinculades -

La Fundació fa totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat.
Addicionalment, els preus de transferència estan adequadament suportats, per la qual cosa
l'Entitat considera que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte dels quals es puguin
derivar passius de consideració en el futur.

(5)

IMMOBILITZAT INTANGIBLE I IMMOBILITZAT MATERIAL

La composició dels comptes de l'immobilitzat intangible i immobilitzat material, i les seves
corresponents amortitzacions acumulades i els moviments que s'han produït durant els
exercicis 2014 i 2013, són els següents:
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Les addicions que hi ha hagut durant l'exercici 2014 en l'immobilitzat intangible corresponen
principalment a les inversions efectuades en aplicacions informàtiques de gestió en
desenvolupament.

31

Les addicions que hi ha hagut durant l'exercici 2014 en l'immobilitzat material corresponen
principalment a les inversions efectuades per a la reforma de diversos immobles on l'Entitat
duu a terme les seves activitats i a la compra d'unitats expositives mòbils.
La incorporació dels actius materials procedents de l'operació de cessió d'actius i passius de
la Fundació Bancària ”la Caixa” (vegeu Nota 1.b) inclou principalment edificacions on la
Fundació ”la Caixa” feia part de la seva activitat social i cultural i unitats expositives mòbils
(elements de transport).
Les baixes que hi ha hagut durant l'exercici 2014 en l'immobilitzat material corresponen
principalment a la baixa de la totalitat de l'immobilitzat material, pel seu valor net comptable,
que la Fundació Bancària ”la Caixa” tenia activat al museu “CosmoCaixa Madrid”, gestionat
per l'antiga Fundació ”la Caixa” en virtut de l'acord de concessió administrativa que aquesta
última tenia subscrit amb l'Ajuntament d'Alcobendas. El gener de 2014, la Fundació ”la
Caixa” i l'Ajuntament d'Alcobendas van acordar la resolució definitiva i anticipada de la
concessió esmentada, per renúncia expressa efectuada per la primera, i la corresponent
reversió de les instal·lacions del centre.
Els traspassos de l'exercici 2014 corresponen, principalment, a la classificació als
corresponents elements d'immobilitzat material de les inversions efectuades durant el
període de construcció del nou centre CaixaForum a Saragossa, que va ser inaugurat el mes
de juny de 2014.
Tal com s'indica en els quadres anteriors, durant l'exercici 2014 s'ha registrat en el compte de
resultats un import d'11.305 milers d'euros com a despesa de l'amortització de l'immobilitzat
intangible i immobilitzat material (11.354 milers d'euros en l'exercici 2013).
32

El valor comptable dels elements de l'immobilitzat intangible i immobilitzat material
totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2014 és de 107.330 milers d'euros (92.716
milers d'euros a 31 de desembre de 2013).

(6)

INSTRUMENTS FINANCERS

6.1)

Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

A 31 de desembre de 2014, el detall de l'epígraf «Inversions en entitats del grup i associades
a llarg termini» és el següent:
2014
Cost net de la
participació
directa

(Milers d'euros)
Denominació social i activitat
Criteria CaixaHolding, SAU
Holding de participacions. Serveis de
consultoria i administració

Domicili
Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

%
Participació
100,00

Capital
social

Resultat
Explotació
Net

1.834.166

240.732

Resta
Patrimoni

346.341

Total
Patrimoni

14.753.022

16.933.529

10.467.353

Total participacions

10.467.353

A 31 de desembre de 2014, el Net Asset Value (NAV) de Criteria puja a 20.040 milers d'euros.
A 31 de desembre de 2013, les dades més rellevants de les entitats dependents són els
següents:
2013
(Mi l ers d'euros )

Denomi na ci ó s oci a l i a ctivi tat

Domi ci l i

%
Pa rtici pa ci ó

Ca pi tal
s oci a l

Res erves

Cos t net de
la
pa rtici pa ci ó
di recta

Res ul tats

CaixaBank , SA
Ba nca

Av. Di a gona l , 621-629
08028 Ba rcel ona

64,37%

5.027.610

14.288.131

805.901

9.713.530

Criteria CaixaHolding, SAU
Hol di ng de Pa rtici pa ci ons . Servei s de cons ul tori a i
a dmi ni s tra ci ó
Foment Immobiliari Assequible, SAU
Promoci ó de vi vi endes , i ncl os es l es de protecci ó ofi ci a l

Av. Di a gona l , 621-629
08028 Ba rcel ona

100,00

1.381.520

7.168.039

110.056

7.357.044

Gra n Vi a de l es
Corts Ca tal a nes , 130-136
08038 Ba rcel ona
Gra n Vi a Ca rl es III, 103
08028 Ba rcel ona

100,00

240.209

(23.528)

(1.097)

211.878

3,57

28

-

-

1

Grup Caixa
Admi ni s tra ci ó d'Invers i ons

Av. Di a gona l , 621-629
08028 Ba rcel ona

100,00

60

44

-

42

Caixa Network I
Entitat no fi na ncera

Av. Di a gona l , 621-629
08028 Ba rcel ona

100,00

60

-

-

12

Caixa Podium I
Entitat no fi na ncera

Av. Di a gona l , 621-629
08028 Ba rcel ona

100,00

60

-

-

12

Servihabitat Alquiler IV, SA
Expl otaci ó, ges tió i a dmi ni s tra ci ó de vi vendes

Provença l s , 39 (Torre Puja des )
08019 Ba rcel ona

0,00

60

(4)

(0)

Servihabitat Alquiler, SL
Expl otaci ó, ges tió i a dmi ni s tra ci ó de vi vendes

Provença l s , 39 (Torre Puja des )
08019 Ba rcel ona

0,03

10.503

(51.838)

(64.001)

Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo la Caixa, CB
As s es s ori a i prevenci ó de ri s cos l a bora l s i
des envol upa ment de l 'a ctivi tat preventiva neces s à ri a
en empres es

Total participaciones

-

17.282.519
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Durant els exercicis 2014 i 2013, Criteria ha distribuït dividends a la Fundació Bancària ”la
Caixa” per un import de 75.000 milers d'euros i 81.000 milers d'euros, respectivament, que
s'han registrat en l'epígraf “Ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni
en entitats del grup i associades” del compte de resultats adjunt (vegeu Nota 12).
A continuació es detalla el moviment d'aquest epígraf en l'exercici 2014:
2014
(Milers d'euros)

Cost
Cri teri a Ca i xa Hol di ng
Foment Immobi l i a ri As s equi bl e SAU

Saldo a
01/01/2014 (*)

10.238.034
235.700

Deteriorament de valor
Foment Immobi l i a ri As s equi bl e SAU
Total

(23.821)
10.449.913

Aporta ci ons
di nerà ri es

3.500

-

Aporta ci ons
no di nerà ri es

Al tres

212.519
(239.200)

26.681

3.500

-

16.800
-

Saldo a
31/12/2014

10.467.353
-

(2.860)
13.940

10.467.353

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

En la sessió del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” de 4 de setembre de 2014 i en
el Consell d'Administració de Criteria de 18 de setembre de 2014, es va proposar aportar a
Criteria la participació que tenia la Fundació Bancària ”la Caixa” en la societat Foment
Immobiliari Assequible, SAU. L'objectiu d'aquesta aportació és unificar la propietat de tots
els actius immobiliaris en explotació empresarial, i l'endeutament vinculat, del perímetre
actual de la Fundació Bancària ”la Caixa” i Criteria, així com l'obtenció de sinergies.
En data 4 de desembre de 2014, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar
l'ampliació de capital de Criteria en un import de 17.022 milers d'euros mitjançant l'emissió i
posada en circulació de 425.561 accions de 40 euros de valor nominal cadascuna, amb una
prima d'emissió de 195.758 milers d'euros. Les noves accions van quedar íntegrament
subscrites i desembossades per la Fundació Bancària ”la Caixa”, mitjançant l'aportació no
dinerària de la totalitat d'accions de la societat Foment Immobiliari Assequible, SAU, que
eren de la seva titularitat, i la seva valoració va ser verificada per un expert independent
designat pel Registre Mercantil, a l'efecte de l'article 67 del text refós de la Llei de Societats
de Capital.
La Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat la baixa de la participació pel valor en llibres
que tenia en el moment de l'aportació per un import de 239.200, així com del fons de
deteriorament de la participació, per un import de 26.681 milers d'euros.
Els 16.800 milers d'euros registrats com a més participació en Criteria corresponen a la
subvenció no reintegrable concedida per la Fundació Bancària ”la Caixa” a Foment
Immobiliari Assequible, SAU, mitjançant conveni de col·laboració subscrit en data 10 de
desembre de 2014 entre les dues entitats, per al desenvolupament del programa d'Habitatge
Assequible. A 31 de desembre de 2014, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat 13.100
milers d'euros com a import de la subvenció que cal pagar a llarg termini i 3.700 milers d'euros
que cal pagar a curt termini a Foment Immobiliari Assequible, SAU (vegeu Nota 12).
A continuació es presenta el moviment que hi ha hagut en l'exercici 2013:
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2013
(Milers d'euros)

Cost
Ca i xa Ba nk
Cri teri a Ca i xa Hol di ng (1)
Foment Immobi l i a ri As s equi bl e (2)
Al tres (3)

Saldo a
01/01/2013 (*)

9.094.381
9.333.283
227.000
67

Deteriorament de valor
Foment Immobi l i a ri As s equi bl e
Total

(19.522)
18.635.209

Vendes

(770.103)
-

Al tres

(2.987)
(584.000)
8.700
950.000

(770.103)

(4.300)
367.413

Saldo a
31/12/2013

8.321.291
8.749.283
235.700
950.067

(23.822)
18.232.519

(1) Correspon a una distribució de Prima d'Emissió registrada com menys cost en llibres.
(2) Correspon a un desemborsament de dividends passius.
(3) Els 950.000 milers d'euros corresponen a crèdits atorgats a la filial Criteria al desembre de 2013 i que s'eliminen
en el procés de segregació descrit a la Nota 1.

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

L'import de la columna “Vendes” correspon a l'operació de venda en bloc d'un paquet
d'accions de CaixaBank que va fer la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona el novembre
de 2013. L'import total de la col·locació va pujar a 900 milions d'euros i ”la Caixa’’ va
registrar en la rúbrica “Guanys (pèrdues) en la baixa d'actius no classificats com a no corrents
en venda” una plusvàlua bruta d'impostos de 121,7 milions d'euros una vegada descomptades
les despeses directes de l'operació, que van pujar a 8,2 milions d'euros.

6.2)

Inversions financeres a llarg termini

Instruments de patrimoni
A 31 de desembre de 2014 i 2013, el saldo registrat en l'apartat “Instruments de patrimoni”
inclou principalment la participació mantinguda representativa del 2,2% del capital social de
la societat Corporación Empresarial de Extremadura, SA, per un import de 251 milers
d'euros, que correspon al 25% desembossat del total d'accions de les quals la Fundació
Bancària ”la Caixa” n’és titular.
Derivats
L'import de 484.424 milers d'euros registrat a 31 de desembre de 2013 en aquest apartat
correspon a Derivats de cobertura corresponents a opcions sobre tipus d'interès comprades,
vinculades a les obligacions subordinades de 2.500.000 milers d'euros (amb venciment el
2019) i 3.000.000 milers d'euros (amb venciment el 2020) emeses per la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, que han format part del patrimoni segregat a Criteria durant el 2014
(vegeu Notes 1 i 2).
El gener de 2013, ”la Caixa” va cancel·lar el derivat de tipus d'interès que tenia contractat
per a la cobertura de l'emissió de deute subordinat de 1.505 milions d'euros. Aquesta
cancel·lació va suposar un ingrés en efectiu per un import de 77.870 milers d'euros, que
l'Entitat va periodificar fins al venciment de l'emissió, com a menys despesa financera en
l'epígraf “Despeses financeres per deutes amb tercers” (vegeu Nota 13.3).
A 31 de desembre de 2013, l'import pendent de periodificar era de 58.432 milers d'euros i ha
format part de l'operació de segregació descrita en les Notes 1 i 2.
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6.3)

Deutes a llarg termini

A continuació es detalla la composició del saldo d'aquest capítol dels balanços de situació:
(Mi l ers d'euros )

31/12/2014

31/12/2013

Obligacions i altres valors negociables
Bons s i mpl es i bons bes ca nvi a bl es
Obl i ga ci ons s ubordi na des
Total Obligacions i altres valors negociables

-

695.546
7.416.218
8.111.764

Derivats

-

40.456

Altres passius financers

25.870

18.058

Total Deute a llarg termini

25.870

8.170.278

Tots els instruments de deute registrats a 31 de desembre de 2013, a excepció dels registrats
en l'epígraf ”Altres passius financers” van formar part de la segregació descrita en les Notes
1 i 2.
Bons bescanviables
El novembre de 2013, ”la Caixa” va fer una emissió de bons bescanviables per 164,8 milions
d'accions de CaixaBank, per un import nominal total de 750 milions d'euros. Els bons es van
emetre a la par, i el seu venciment serà al 25 de novembre de 2017. Els bons meriten un
interès fix anual de l'1%, pagador per mesos vençuts. El preu de les accions a l'efecte del
bescanvi va quedar fixat en 4,55 euros, cosa que significa un 3,37% del capital social en el
moment de l'emissió assumint el bescanvi dels bons.
El 2013 el tipus d'interès efectiu mitjà dels passius financers que integren aquest apartat va
ser del 2,86%. Aquests tipus resulten dels interessos meritats en l'exercici i inclouen la
periodificació de les despeses d'emissió, i no incorporen les rectificacions de costos com a
conseqüència de cobertures comptables.
Obligacions subordinades
El detall a 31 de desembre de 2013 de les obligacions subordinades, sense considerar els
ajustos per valoració, que pujaven a 410.719 milers d'euros i que corresponien principalment
a microcobertures de valor raonable, és el següent:
(Mi l ers d'euros )
Da ta d'emi s s i ó

Venci ment

Gener 2009
Ma rç 2010
Des embre 2011

28-02-2019
30-03-2020
31-01-2017

Total obligacions subordinades

Import
nomi na l
2.500.000
3.000.000
1.505.499

Ti pus d'i nterès
nomi na l vi gent

Import pendent
d'a morti tza ci ó
a 31/12/2013

3,94%
3,94%
7,50%

2.500.000
3.000.000
1.505.499
7.005.499
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El 2013 el tipus d'interès efectiu mitjà de les obligacions subordinades va ser del 4,95%.
Aquests tipus resulten dels interessos meritats en l'exercici i inclouen la periodificació de les
despeses d'emissió, i no incorporen les rectificacions de costos com a conseqüència de
cobertures comptables.
Altres passius financers
Els imports registrats a 31 de desembre de 2014 i 2013 en aquest apartat corresponen
bàsicament a compromisos derivats dels convenis de col·laboració formalitzats per l'Entitat
amb altres entitats, que es faran efectius a llarg termini.

6.4)

Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

El detall del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el
següent:
(Mi l ers d'euros )

31/12/2014

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini
Crèdi ts a mb enti ta ts de crèdi t (Nota 12)
Al tres deutes a mb enti ta ts del Grup (Nota 12)

100.000
13.100

Total

113.100

31/12/2013

70.000
70.000

A 31 de desembre de 2014 i 2013, el saldo de ”Crèdits en entitats de crèdit” correspon a un
préstec vinculat als convenis subscrits durant l'exercici 2013 entre Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, CaixaBank i el Council of Europe Development Bank (CEB), pels quals aquest
últim ofereix una línia de finançament associada al desenvolupament de programes socials
amb un disponible total de 100.000 milers d'euros. Durant l'exercici 2014 s'ha formalitzat
l'última disposició estipulada en el conveni esmentat per un import de 30.000 milers d'euros.
Les condicions del crèdit són les següents:




35.000 milers d'euros disposats el 18 de març de 2013 a un tipus d'interès fix de
l'1,69% i el venciment del qual és el 18 de març de 2020 (amb 2 anys de carència).
35.000 milers d'euros disposats el 3 de juny de 2013 a un tipus d'interès fix de
l'1,37% i el venciment del qual és el 3 de juny de 2020 (amb 2 anys de carència).
30.000 milers d'euros disposats l'1 de desembre de 2014 a un tipus d'interès fix del
0,87% i el venciment del qual és l'1 de desembre de 2021 (amb 2 anys de carència).

Els interessos meritats durant l'exercici 2014 han pujat a 1.088 milers d'euros (745 en el 2013)
i s'han registrat en l'epígraf “Despeses financeres” dels comptes de resultats adjunts (vegeu
Nota 13.3). A 31 de desembre de 2014, hi ha un import de 227 milers d'euros pendent de
pagament, registrat en l'epígraf “Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini” del
balanç de situació adjunt (vegeu Nota 12).
L'import de 13.100 milers d'euros registrat en l'apartat “Altres deutes amb entitats del grup”,
a 31 de desembre de 2014, correspon al saldo que cal pagar a llarg termini a Foment
Immobiliari Assequible, SAU pel conveni de col·laboració esmentat en la Nota 6.1).
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6.5)

Deutes a curt termini

L'import registrat el 31 de desembre de 2013 correspon a una emissió d'obligacions simples
composta per 1.000 bons simples de 50.000 euros de valor nominal, amb un tipus d'interès
nominal anual variable referenciat a l'euríbor a 3 mesos més 50 punts bàsics, amb venciment
el 14 de desembre de 2014.
Aquest epígraf inclou també interessos meritats que s'han de liquidar a curt termini, per un
import de 8.979 milers d'euros.
Els instruments de deute a curt termini a 31 de desembre de 2013 van formar part de la
segregació a Criteria descrita en les Notes 1 i 2.

6.6) Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent
d'instruments financers
La Fundació Bancària ”la Caixa” es finança bàsicament dels dividends que rep de la seva filial
Criteria CaixaHolding SAU i de l'import romanent que cal aplicar a activitats fundacionals
dels excedents d'exercicis anteriors.
El risc de crèdit a què s'exposa l'Entitat es correspon bàsicament amb i) la recuperació de
l'import que s'ha de cobrar de CaixaBank, capçalera del grup fiscal al qual pertany l'Entitat,
per l'Impost sobre Societats de l'exercici 2013, per un import de 161.950 milers d'euros, i ii)
els saldos dels Dipòsits a termini i a la vista mantinguts a CaixaBank. Després del tancament
de l'exercici 2014, s'ha materialitzat el cobrament de l'Impost de Societats de l'exercici 2013.
Addicionalment, l'Entitat té registrades, al tancament de l'exercici 2014, partides menys
significatives que s'han de cobrar de tercers pel curs ordinari de les seves operacions, que no
suposen un risc de crèdit significatiu que pugui afectar la solvència de la Fundació.
El risc de mercat al qual s'exposa la Fundació Bancària ”la Caixa” es concentra en la
participació del 100% que té sobre la seva participada Criteria CaixaHolding SAU (vegeu
apartat 6.1) d'aquesta Nota).

(7)

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

La composició d'aquest epígraf dels balanços adjunts a 31 de desembre de 2014 i 2013 és la
següent:
(Milers d'euros)

Di pòs i ts en enti ta ts de crèdi t
Di pòs i ts a l a vi s ta
Di pòs i ts a termi ni
Total

31/12/2014

31/12/2013

69.678
69.678

878.336
28.287
850.049

69.678

878.336

-

L'import de ”Dipòsits en entitats de crèdit” correspon a comptes corrents i a termini
mantinguts, principalment, a CaixaBank.
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Durant l'exercici 2014 i 2013 la Fundació Bancària ”la Caixa” ha constituït diversos dipòsits
a termini fix amb un venciment entre 1 setmana i 3 mesos, amb un tipus d'interès efectiu
mitjà de 0,87% el 2014 (1,02% el 2013).
L'import dels rendiments obtinguts per aquests dipòsits a termini i pels saldos mantinguts en
els comptes corrents (“Dipòsits a la vista”) ha estat de 4.611 milers d'euros el 2014 (4.429 el
2013) i estan registrats en l'epígraf “Ingressos financers d'entitats del grup i associades” del
compte de resultats adjunt (Nota 12).
A 31 de desembre de 2014, no hi havia registrada cap imposició a curt termini.
(8)

FONS PROPIS

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2014 i 2013 en aquest epígraf ha estat el següent:
2014
(Mi l ers d'euros )

Sa l do a
01/01/2014 (*)

Fons Social
Reserves
Excedent d'exercicis anteriors
(Excedents nega ti us
d'exerci ci s a nteri ors )
Excedent exercici

3.006
11.481.636
(2.837)

Total Fons propis

11.242.981

Cons ti tuci ó
dota ci ó
funda ci ona l

Integra ci ó
Funda ci ó "l a
Ca i xa " (Nota 1)

Di s tri buci ó
del res ul ta t

5.864.994
(5.864.994)

Res ul ta t de
l 'exerci ci

5.868.000
5.642.902
(241.661)

26.260
(238.824)

(2.837)
(238.824)

(238.824)
238.824
-

(343.969)

-

26.260

Sa l do a
31/12/2014

(343.969)

(241.661)
(343.969)
10.925.272

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».
2013
(Mi l es de euros )

Sa l do a
01/01/2013 (*)

Fons Social
Reserves
Excedent d'exercicis anteriors
(Excedents nega ti us
d'exerci ci s a nteri ors )
Excedent exercici

3.006
11.481.636
-

Total Fons propis

11.481.805

Di s tri buci ó del
res ul ta t

Res ul ta t de
l 'exerci ci

3.006
11.481.636
(2.837)

(2.837)
(2.837)
2.837

(2.837)
-

Sa l do a
31/12/2013

(238.824)
(238.824)

(2.837)
(238.824)
11.242.981

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

El Fons Social està compost per 23.168.578 accions de Criteria que van ser aportades com a
dotació fundacional no dinerària en el moment de la transformació de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en fundació bancària, contra l'epígraf “Reserves”, per un
valor equivalent al valor comptable registrat a ”la Caixa” el 31 de desembre de 2013, 5.868
milions d'euros.
D'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions, el març de 2014 un expert independent va emetre un informe en què concloïa
que el valor de les accions assignades a la dotació fundacional es corresponia, almenys, amb
5.868 milers d'euros.
Així mateix, el Protectorat del Ministeri d'Economia i Competitivitat va emetre el 14 d'abril
de 2014 un informe favorable relatiu a la suficiència de dotació de la Fundació Bancària ”la
Caixa”, de conformitat amb el que preveu l'article 35 de la Llei 50/2002, de fundacions.
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(9)

PROVISIONS I CONTIGÈNCIES
RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL

El detall d'aquest capítol del balanç adjunt a 31 de desembre de 2014 i 2013, juntament amb
el moviment de l'exercici, és el següent:
2014
Milers d'euros
Integració Fundació
"la Caixa" (Nota 1)

Saldo a
01/01/2014 (*)
Obligacions per prestacions
a llarg termini al personal (Nota 4g)

-

5.160

Provisió per contingències
Altres provisions

4.858
-

3.565

Total

4.858

8.725

Provisions a curt termini (Nota 4g)
Total

-

Dotació de
l'exercici

Aplicacions de
l'exercici

Traspassos
de l'exercici

734

(1.695)

-

(4.858)
734

850
850

Saldo a
31/12/2014
4.199
3.565

(4.858)

(1.695)

7.764

(850)
(850)

1.695
1.695

1.695
1.695

-

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

2013
Milers d'euros
Saldo a
01/01/2013(*)

Dotació de
l'exercici

Aplicacions de
l'exercici

Traspassos de
l'exercici

Saldo a
31/12/2014

Obligacions per prestacions
a llarg termini al personal (Nota 4g)

1.045

61

-

(996)

Provisió per contingències
Altres provisions

4.867
-

6.001
-

-

-

10.868
-

Total

5.912

6.062

-

(996)

10.978

996
996

996
996

Provisions a curt termini (Nota 4g)
Total

348
348

-

(348)
(348)

110

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

El saldo de la provisió per prestacions al personal inclou el valor actual dels saldos pendents
de pagament a llarg i curt termini a 31 de desembre de 2014 dels compromisos assumits en
exercicis anteriors per la Fundació ”la Caixa”, ja liquidada, en la prejubilació de determinats
empleats. L'aplicació registrada per un import de 850 milers d'euros correspon als pagaments
efectuats durant el 2014 segons els acords de prejubilacions i jubilacions anticipades.
Les aplicacions de l'exercici 2014 registrades en el compte ”Provisió per a contingències”,
per un import de 4.858 milers d'euros, corresponen a la provisió registrada en exercicis
anteriors per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, per cobrir possibles
contingències que es puguin derivar del procés judicial iniciat per la demanda interposada
l'any 1995 per part de la residència social Congregació de Nostra Senyora de l'Esperança,
contra ”la Caixa”, que finalment ha estat resolt de manera favorable a ”la Caixa” per acord
entre les parts, sense que se'n derivi cap passiu contingent per a l'Entitat.
Dins l'apartat “Altres provisions” la Fundació Bancària ”la Caixa” manté constituïda a 31 de
desembre de 2014 una provisió de 2.695 milers d'euros relacionada amb reclamacions
judicials amb l'AEAT (vegeu Nota 11).
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(10)

BENEFICIARIS-CREDITORS

En aquest epígraf del balanç adjunt, es registren els imports pendents de pagament
compromesos amb entitats beneficiàries en determinats convenis de col·laboració relacionats
amb els programes que duu a terme la Fundació Bancària ”la Caixa”.
El detall dels imports més significatius a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el següent:
Milers d'Euros
31/12/2014
Programa de Pobresa Infantil
Programa Foment de l'Ocupació
Programa Convocatòries Acció Social
Programa Espais Naturals
Programa Obra Social Territorial
Programa de Cooperació Socioeconòmica Països Vulnerables
Programa d'Atenció a Malalts Avançats
Programa de Recerca i Divulgació Científica
Programa d'Habitatge Assequible - Lloguer Solidari
Programa de Beques per a Estudis
Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya
Altres convenis de col·laboració amb entitats

31/12/2013

59.428
14.115
13.048
9.235

-

6.484
7.241
4.307
1.376
2.855
22.745
7.876

-

896
18
3.863

-

Total creditors-beneficiaris

148.710

1.000
953
19.599
4.124
30.453

A continuació es presenta el moviment que hi ha hagut en els exercicis 2014 i 2013:
2014
(Milers d'euros)

Saldo
01/01/2014 (*)

Augme nts

Di s mi nuci ons
pe r pa ga me nts

Apl i ca ci ons

Saldo
31/12/2014

Be ne fi ci a ri s - Cre di tors

30.453

169.248

(49.103)

(1.888)

148.710

Total moviments de l'exercici

30.453

169.248

(49.103)

(1.888)

148.710

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».
2013
Saldo

(Milers d'euros)

Augments

Di s mi nuci ons

Apl i ca ci ons

01/01/2013 (*)

Saldo
31/12/2013

Benefi ci a ri s - Credi tors

29.899

28.132

(26.610)

(968)

30.453

Total moviments de l'exercici

29.899

28.132

(26.610)

(968)

30.453

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

(11)

SITUACIÓ FISCAL

Consolidació fiscal
Fundació Bancària ”la Caixa” està acollida al règim de tributació consolidada en l'Impost
sobre Societats.
Amb l'entrada en vigor de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i
fundacions bancàries, i atès que durant l'exercici 2013 es va reduir la participació de Fundació
Bancària ”la Caixa” en CaixaBank per sota del 70%, Fundació Bancària ”la Caixa” va passar
a ser una entitat dependent i va deixar de ser l'entitat dominant del grup de consolidació
fiscal. CaixaBank va passar a tenir aquesta condició, amb efectes des de l'1 de gener de 2013.
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Fundació Bancària ”la Caixa” també està acollida al règim especial de grup d'entitats, que
permet la tributació consolidada de l'Impost sobre el Valor Afegit, juntament amb les
societats del Grup que també han adoptat aquest règim especial.
Exercicis subjectes a inspecció fiscal
Fundació Bancària ”la Caixa” té oberts a Inspecció els quatre últims exercicis dels principals
impostos que li són aplicables.
Com a conseqüència de les diferents interpretacions possibles que es puguin produir en la
normativa fiscal aplicable a les operacions efectuades per l'Entitat, poden existir determinats
passius fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. La
Direcció de l'Entitat estima que el deute tributari que se'n pugui derivar no afectaria
significativament els comptes anuals adjunts.
Operacions sotmeses a règim fiscal especial
Durant l'exercici 2014 Fundació Bancària ”la Caixa” ha fet les operacions següents a l'empara
del règim fiscal especial del capítol VIII del títol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats:
-

Segregació dels actius i passius no vinculats a l'Obra Social de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” a favor de Criteria CaixaHolding, SAU. La
Fundació Bancària ”la Caixa” efectua una aportació no dinerària consistent en
accions de CaixaBank, emissions de títols de deute dels quals la Fundació Bancària
”la Caixa” era emissor i altres actius i passius relacionats, i rep en contraprestació
accions de Criteria CaixaHolding, SA, que comptabilitza pel mateix import.

-

Dissolució i liquidació de l'antiga Fundació ”la Caixa” mitjançant la cessió global dels
seus actius i passius a favor de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

-

Canvi de valors efectuat mitjançant l'ampliació de capital de Criteria CaixaHolding,
SA, subscrita per Fundació Bancària ”la Caixa” mitjançant l'aportació de la seva
participació en l'entitat Foment Immobiliari Assequible, SAU.

La informació relativa a operacions sotmeses al règim fiscal especial d'exercicis anteriors
consta en les notes fiscals dels Comptes Anuals d'aquests exercicis.
Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris
Durant l'exercici 2013, Fundació Bancària ”la Caixa” no va obtenir rendes susceptibles de
ser acollides a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris.
La deducció corresponent a la reinversió de beneficis extraordinaris obtinguts en l'exercici
2014 es farà constar en la memòria corresponent a l'exercici 2015, una vegada presentada la
declaració d'Impost sobre Societats de l'exercici 2014.
En l'Annex 1 s'indiquen les principals magnituds de les deduccions per reinversió amb
exercicis anteriors, d'acord amb l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.
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Conciliació dels resultats comptable i fiscal
A continuació es presenta una conciliació entre la despesa per Impost sobre Societats
comptabilitzada en el compte de resultats dels exercicis 2014 i 2013 i el resultat abans
d'impostos dels exercicis esmentats:

(Milers d'euros)
2014

2013

Resultat abans d'impostos (1)
Augments / disminucions per diferències permanents
Des pes es no deduïbl es
Ajus tos retroa cci ó compta bl e s egrega ci ó d'a cti us i pa s s i us a fa vor de Cri teri a (**)
Scri p di vi dend Ca i xa Ba nk (*) (**)
Di vi dends de Cri teri a Ca i xa Hol di ng
Al tres a ugments
Al tres di s mi nuci ons / Augments
Base imposable
Quota (base imposable * 30%)
Deduccions i bonificacions:
Deducci ó di vi dends i nters oci eta ri s
Quota de l'Impost sobre Societats de l'exercici
Ajustos d'impostos (inclou l'efecte de la cancel·lació d'impostos diferits per la reforma fiscal)
Altres impostos (retencions en origen)
IMPOST SOBRE BENEFICIS (2)

(340.496)
416.058
433.138
324.905
(273.290)
(75.000)
7.306
(1.000)
75.562
(22.669)
21.000
21.000
(1.669)
(1.801)
(3)
(3.473)

(419.075)
(24.833)

Resultat després d'impostos (1) + (2)

(343.969)

(238.824)

(*)
(**)

(81.000)
56.167
(443.908)
133.172
47.093
47.093
180.265
(11)
(3)
180.251

Inclou els dividends cobrats en el marc del Programa Dividend / Acció de CaixaBank.
Forma part del compte de resultats segregat a favor de Criteria per l'operació descrita en la Nota 1

A continuació es presenta la conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos dels
exercicis 2014 i 2013, i la base imposable:
Exercici 2014
(Milers d'euros)
Augments

Resultat comptable abans d'impostos
Diferències permanents
Des pes es no deduïbl es
Ajus tos retroa cci ó comptabl e s egrega ci ó d'a ctius i pa s s i us a fa vor de Cri teri a (**)
Scri p di vi dend Ca i xa Ba nk (*) (**)
Di vi dends de Cri teri a Ca i xa Hol di ng
El i mi na ci ó di vi dends de Ca i xa Ba nk
Al tres
Diferències temporals
Aportaci ons a pl a ns de pens i ons i fons de prejubi l a ci ons
El i mi na ci ons per opera ci ons i ntra grup
Al tres
Base imposable

Disminucions

Imports

(340.496)
433.138
324.905

7.306

120
103.700

(273.290)
(75.000)
(70.000)
(1.000)

(262)
(111)

433.138
324.905
(273.290)
(75.000)
(70.000)
6.306

(142)
103.700
(111)
109.010

(*) Inclou els dividends cobrats en el marc del Programa Dividend / Acció de CaixaBank.
(**) Forma part del compte de resultats segregat a favor de Criteria per l'operació descrita en la Nota 1

43

Exercici 2013
(Milers d'euros)
Augments

Resultat comptable abans d'impostos
Diferències permanents
Di vi dends de Cri teri a Ca i xa Hol di ng
Al tres
Diferències temporals
Aporta ci ons a pl a ns de pens i ons i fons de prejubi l a ci ons
El i mi na ci ons per opera ci ons i ntra grup
Al tres
Base imposable

Disminucions

Imports

(419.075)

2.300
3.822
52

(81.000)
56.167

(81.000)
56.167

(378)

1.922
3.822
(52)
(438.216)

(104)

Actius/Passius fiscals diferits
Segons la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2014 i 2013 hi ha determinades diferències
temporànies que s'han de tenir en compte a l'hora de quantificar la corresponent despesa
d'impostos sobre beneficis. Els orígens i moviments dels actius/passius fiscals diferits
registrats en el balanç a 31 de desembre de 2014 i 2013 són els següents:
2014
Actius fiscals diferits
(Milers d'euros)
01.01.2014 (*)

Aporta ci ons a pl a ns de pens i ons
Fons per a compromi s os per prejubi l a ci ons
Ba s es i mpos a bl es nega ti ves
Deducci ons pendents d'a pl i ca ci ó
Al tres

270.285
47.352
24

Total

317.661

Altes per
moviments de
l'exercici

Baixes per moviments de
l'exercici

31.12.2014

164

(78)
(68.365)
(6.848)
(165)

1.713
221
201.920
40.504
23

2.176

(75.456)

244.381

1.713
299
-

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

2014
Passius fiscals diferits
(Milers d'euros)
01.01.2014 (*)

Altes per
moviments de
l'exercici

Baixes per
moviments de
l'exercici

31.12.2014

El i mi na ci ons per tra ns mi s s i ons i ntra grup

45.566

-

(45.369)

197

Total

45.566

-

(45.369)

197

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».
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2013
Actius fiscals diferits
(Milers d'euros)
01.01.2013 (*)

Aporta ci ons a pl a ns de pens i ons
Fons per a compromi s os per prejubi l a ci ons
Ba s es i mpos a bl es nega ti ves
Deducci ons pendents d'a pl i ca ci ó
Al tres
Total

Altes per
moviments de
l'exercici

890

Baixes per moviments de
l'exercici

31.12.2013

(10)

198.131
259
206

672
299
72.154
47.093
15

(32)

1.552
299
270.285
47.352
189

199.486

120.233

(42)

319.677

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

2013
Passius fiscals diferits
(Milers d'euros)
01.01.2013 (*)

Altes per
moviments de
l'exercici

Baixes per
moviments de
l'exercici

31.12.2013

El i mi na ci ons per tra ns mi s s i ons i ntra grup

46.906

-

(1.340)

45.566

Total

46.906

-

(1.340)

45.566

(*) Vegeu Nota 2 e) «Comparació de la informació».

Impacte de la reforma fiscal
Amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost
sobre Societats, s'ha procedit a la cancel·lació de passius fiscals diferits derivats d'eliminacions
de resultats fiscals entre societats del grup de consolidació fiscal per operacions de cartera.
Això ha suposat el registre d'un ingrés per impost més elevat en Fundació Bancària ”la
Caixa”, per cancel·lació de passius fiscals diferits per un import de 10.850 milers d'euros.
Altra informació
Fundació Bancària ”la Caixa” té pendents de resolució dues reclamacions de renúncia a
l'exempció d'IVA amb l'AEAT, procedents del procés iniciat en l'exercici 2006 per part de
l'antiga Fundació Caixa de Girona (entitat fusionada amb l'antiga Fundació ”la Caixa” en
l'exercici 2011) (vegeu Nota 9).
En relació amb les reclamacions de l'exercici 2006, en data 22 de març de 2013 l'Audiència
Nacional va remetre a l'Entitat la resolució denegatòria sobre aquests.
Els processos pendents engloben la sol·licitud de devolució de l'IVA dels exercicis 2007 i
2008, que estan pendents de resolució per part del Tribunal Economicoadministratiu Central.
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(12)

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

12.1)

Operacions amb vinculades

Totes les operacions amb parts vinculades, segons la definició que conté l'Ordre
EHA/3010/2004, de 15 de setembre, efectuades durant l'exercici 2014, són pròpies del tràfic
ordinari i s'han efectuat en condicions de mercat. Les operacions efectuades amb societats
vinculades es resumeixen de la manera següent:


Contracte marc per a la prestació de determinats serveis per part de CaixaBank a
favor de Fundació Bancària ”la Caixa”. Fins a la segregació d'actius i passius que
descriu la Nota 1, els principals serveis prestats, mitjançant documents d'encàrrec,
van ser, entre altres, la preparació d'estats financers consolidats, la gestió i
planificació del capital, el control intern de la informació financera, el control de
riscos, l'assessoria fiscal, l'assessoria jurídica, el servei d'estudis, els serveis d'auditoria,
els serveis de seguretat i els serveis administratius de secretaria general, entre altres.
Després de la segregació, gran part dels serveis descrits han quedat sense efecte.



Arrendament a CaixaBank de les oficines de Fundació Bancària ”la Caixa”, ubicades
a l'avinguda Diagonal 621-629 de Barcelona.



Arrendament per part de la Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank del centre de
formació ubicat al Passeig de Sant Joan 108 (Palau Macaia).



Contracte de serveis per part de Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA, en
concepte de gestió i manteniment d'edificis propietat de la Fundació Bancària ”la
Caixa”.



Contracte marc de prestació de serveis per part de Serveis Informàtics la Caixa, SA
(Silk), per a la realització de projectes i prestació de serveis informàtics.



Préstec vinculat als convenis subscrits entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
CaixaBank i el Council of Europe Development Bank (CEB), pels quals aquest últim
ofereix una línia de finançament associada al desenvolupament de programes socials
amb un disponible total de 100.000 milers d'euros (vegeu Nota 6).



Durant l'exercici 2014 s'han contractat dipòsits a curt termini amb CaixaBank per un
import mitjà de 215 milions d'euros, que han meritat un tipus d'interès nominal
d'entre un 0,40% i un 1,49% (vegeu Nota 7).



Contracte de llicència de marques i noms de domini per part de la Fundació Bancària
”la Caixa” a favor de CaixaBank, subscrit en data 14 d'octubre de 2014, mitjançant
el qual la primera atorga a favor de la segona una llicència d'ús sobre determinades
marques, així com la cessió de l'ús de determinats noms de domini, per un import
d'anual de 1.996 milers d'euros.



Contracte de llicència de marques i noms de domini per part de la Fundació Bancària
”la Caixa” a favor de Criteria CaixaHolding, SAU, subscrit l'octubre de 2013, en
virtut del qual la primera concedeix determinades llicències de marca i cedeix l'ús de
determinats noms de domini a Criteria.



Conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i Foment
Immobiliari Assequible SAU, en concepte de subvenció no reintegrable amb
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destinació al desenvolupament del Programa d'Habitatge Assequible, per un import
de 16.800 milers d'euros (vegeu Nota 6).
Amb l'objectiu d'enfortir la transparència, l'autonomia i el bon govern del Grup, així com
reduir l'aparició i regular els conflictes d'interès, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” i CaixaBank van subscriure, en data 1 de juliol de 2011, un protocol intern de
relacions. De conformitat amb aquest Protocol, qualsevol nou servei o operació intragrup
tindria sempre una base contractual i s'hauria d'ajustar als seus principis generals.
Com a conseqüència de la transformació en fundació bancària i la finalització de l'exercici
indirecte de l'activitat bancària a través de CaixaBank, i d'acord amb el que disposa la Llei
26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, el Patronat de la
fundació va aprovar, en data 24 de juliol de 2014, un Protocol de Gestió de la Participació
Financera que regula, principalment:
-

Els criteris bàsics de caràcter estratègic que regeixen la gestió per part de la Fundació
Bancària ”la Caixa” de la seva participació en CaixaBank.

-

Les relacions entre el Patronat i els òrgans de govern de CaixaBank.

-

Els criteris generals per a la realització d'operacions entre la Fundació Bancària ”la
Caixa” i CaixaBank, i els mecanismes previstos per evitar possibles conflictes
d'interès.

-

Els criteris bàsics relatius a la cessió i l'ús de signes distintius i noms de domini
titularitat de la Fundació Bancària ”la Caixa” per part de CaixaBank i de societats del
Grup.

-

L'atorgament d'un dret d'adquisició preferent a favor de la Fundació Bancària en cas
de transmissió per CaixaBank del Mont de Pietat del qual és titular.

-

Els principis bàsics d'una possible col·laboració a l'efecte que (a) CaixaBank pugui
implementar polítiques de responsabilitat social corporativa a través de la Fundació
Bancària ”la Caixa”, i, alhora, (b) la Fundació Bancària ”la Caixa” doni difusió als
seus programes de l'Obra Social mitjançant la xarxa de sucursals de CaixaBank i, si
escau, a través d'altres mitjans materials.

-

El flux d'informació adequat que permeti totes dues entitats l'elaboració dels seus
estats financers i el compliment d'obligacions d'informació periòdica i de supervisió
davant el Banc d'Espanya i organismes reguladors.

En el marc d'aquest nou protocol de gestió, es promourà la subscripció d'un protocol que
substitueixi el protocol intern de relacions subscrit l'1 de juliol de 2011 per ”la Caixa” i
CaixaBank. ”la Caixa” i CaixaBank van acordar prorrogar el Protocol Intern de Relacions
entre totes dues entitats en tots aquells termes i condicions que no estiguessin afectats pel
cessament de l'exercici indirecte de l'activitat com a entitat de crèdit a través de CaixaBank,
fins al moment que s'adopti el nou protocol de relacions.
A més de les operacions esmentades, el resum de les transaccions efectuades durant l'exercici
2014 amb empreses del grup, multigrup i associades i altres parts vinculades ha estat el
següent:
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2014
Mi l e rs d'e uros
Nota
Se rve i s re buts
Se rve i s pre s ta ts
Ingre s s os pe r i nte re s s os
(Nota 7)
De s pe s e s pe r i nte re s s os
(Nota 6.4)
Di vi de nds re buts
(Nota 6.1)
Subve nci ons conce di de s
Ingre s s os pe r ce s s i ó de ma rca
Ingre s s os pe r l l ogue rs

Grup Funda ci ó
Ba ncà ri a ”l a Ca i xa ”

Grup
Cri te ri a

(2.290)
-

(12.120)
1.539
4.611
(1.088)
75.000
(32.666)
1.083
318

As s oci a de s i
mul ti grup
(2.300)
-

Les subvencions concedides a empreses del Grup Criteria corresponen principalment a les
aportacions efectuades a Foment Immobiliari Assequible SAU, per al desenvolupament dels
programes d'Habitatge Assequible, per un import de 16.800 milers d'euros (vegeu Nota 6.1)
i Lloguer Solidari, per un import de 12.366 milers d'euros.
Les subvencions concedides a empreses del Grup Fundació Bancària ”la Caixa” i a empreses
associades corresponen a les aportacions efectuades per la Fundació Bancària ”la Caixa” a
altres fundacions vinculades per a l'exercici de les seves activitats i sobre les quals es manté
una representació significativa en els òrgans de govern.
Les dades més rellevants de les principals fundacions considerades com a vinculades són els
següents:
(Mi l ers d'euros )
Denomi na ci ó i objecte s oci a l

Domi ci l i

Fundació de l'Esperança
Ll ui ta contra l a pobres a i l 'excl us i ó s oci a l

Pa l ma St. Jus t 4, Ba rcel ona

Fundació Institut de Salut Global Barcelona
Sa l ut gl oba l : i nnova ci ó i tra ns mi s s i ó del conei xement

Ros el l ó 132, Ba rcel ona

Fundació Privada Centre Joan Riu
Crta . Les Pl a nes km 7
As s i s tènci a i i ntegra ci ó s oci a l i l a bora l de pers ones di s ca pa ciSatant
des
Gregori , Gi rona
Fundació IrsiCaixa
Recerca Bi omèdi ca en SIDA

Avda . Di a gona l 621-629, Ba rcel ona

Fundació Privada Art i Mecenatge
Foment del col ·l ecci oni s me d'a rt

Avda . Di a gona l 621, Ba rcel ona

Pa tri moni
Net

Res ul ta t
exerci ci

111

-

1.850

288

1.695

(64)

682

33

91

(31)

12.2) Saldos amb vinculades
L'import dels saldos en balanç amb vinculades a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el següent:
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Mi l ers d'euros
31/12/2014
Nota

Grup Funda ci ó
Ba ncà ri a ”l a Ca i xa ”

Crèdi ts i deutors a curt termi ni
Efecti u i a l tres a cti us l íqui ds
equi va l ents
Prés tecs a l l a rg termi ni
Deutes a l l a rg termi ni
Interes s os pendents de pa ga ment
a curt termi ni
Deutes a curt termi ni

Grup
Cri teri a

-

As s oci a des i
mul ti grup

164.731

-

(Nota 7)

-

69.678

-

(Nota 6)
(Nota 6)

-

(100.000)
(13.100)

-

(Nota 6)

-

(227)

-

22

(32.763)

200

Mi l e rs d'e uros
31/12/2013
Nota

Enti ta ts de l Grup ”l a
Ca i xa ”

As s oci a de s i
mul ti grup

Crè di ts conce di ts

(Nota 6)

950.000

-

Efe cti u i a l tre s a cti us l íqui ds e qui va l e nts
Pré s te cs a l l a rg te rmi ni
De ute s a curt te rmi ni
Al tre s crè di ts a curt te rmi ni

(Nota 7)
(Nota 6)

878.336
(70.000)
(630.358)
1.752

-

Addicionalment, la Societat manté les participacions financeres descrites en la Nota 6.
L'apartat “Crèdits i deutors a curt termini”, a 31 de desembre de 2014, inclou principalment
la posició derivada de la liquidació definitiva de l'Impost sobre Societats de l'exercici 2013,
per un import de 161.950 milers d'euros, mantinguda amb la capçalera del grup fiscal
CaixaBank, registrada en l'epígraf “Inversions en entitats del grup i associades a curt termini”,
que ha estat liquidada el mes de gener de 2015.
L'epígraf “Deutes a curt termini”, a 31 de desembre de 2014, inclou un import de 10.970
milers d'euros que cal pagar a Serveis Informàtics la Caixa, SA (Silk) per la posició derivada
de la liquidació de l'impost sobre el valor afegit de l'exercici 2014, en què la Fundació Bancària
”la Caixa” és capçalera del grup fiscal. Així mateix inclou la posició derivada de la liquidació
definitiva de l'Impost sobre Societats de l'exercici 2014 per un import de 5.819 milers d'euros,
mantinguda amb Criteria pel procés de segregació descrit en la Nota 1, i el saldo pendent de
pagament a 31 de desembre de 2014 per un import de 3.700 milers d'euros a Foment
Immobiliari Assequible SAU pel Conveni de col·laboració per al desenvolupament del
programa d'Habitatge Assequible subscrit amb la Fundació Bancària ”la Caixa” (vegeu Nota
6.1).
La resta del saldo d'aquest epígraf correspon, principalment, als saldos generats en
transaccions amb el Grup relacionades amb els contractes de serveis descrits en l'apartat 12.1)
d'aquesta Nota.
L'epígraf “Deutes a curt termini”, a 31 de desembre de 2013 inclou principalment la posició
derivada de la liquidació definitiva de l'Impost sobre Societats de l'exercici 2012 per un
import de 465.640 milers d'euros, mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank.
Així mateix, aquest epígraf inclou un import de 164.302 milers d'euros, que cal pagar a l'antiga
Fundació ”la Caixa” per al desenvolupament de les seves activitats fundacionals.
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12.3) Retribució als òrgans de govern
En compliment del que estableixen les lleis a què estan sotmeses les fundacions, els membres
del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que es detallen en la Nota 15.1), no reben
cap tipus de retribució per l'exercici de la seva funció. L'import de les dietes rebudes durant
l'exercici 2014 pels patrons com a membres dels òrgans de govern d'altres empreses del Grup
i associades per l'exercici de les seves funcions ha estat de 2.173 milers d'euros.
L'import total de les dietes percebudes pels membres del Consell d'Administració i la
Comissió de Control de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, durant el
primer semestre de l'exercici 2014, fins a la seva transformació en fundació bancària el 16
de juny de 2014, ha estat de 3.194 milers d'euros (4.734 milers d'euros durant l'exercici 2013).
Aquest import inclou també les dietes rebudes des d'altres entitats del grup i associades.
No s'han meritat altres despeses relacionades en concepte de pla de pensions ni per bestretes
ni crèdits.

12.4) Retribució a l'Alta Direcció
L'Alta Direcció, la qual no forma part del Patronat de la Fundació, ha percebut 2.556 milers
d'euros per l'exercici de les seves funcions en l'exercici 2014 (3.585 milers d'euros en l'exercici
2013) i està integrada per 7 membres (2 dones i 5 homes) que formen part del Comitè
Executiu de la Fundació. A 31 de desembre de 2013 l'Alta Direcció estava formada per 8
persones.
Addicionalment, en concepte d'aportacions a plans de pensions i altres remuneracions en
espècie, han rebut aportacions per un import de 107 milers d'euros l'any 2014 i 2.128 milers
d'euros l'any 2013. No s'han meritat altres despeses relacionades ni tampoc no s'ha concedit
cap avançament de crèdit.

(13)

INGRESSOS i DESPESES

13.1)

Ajudes monetàries

En aquest epígraf del compte de resultats adjunt, l'Entitat registra les ajudes a altres entitats
socials com a compliment dels convenis de col·laboració en projectes socials signats amb
aquestes, així com altres prestacions a determinats col·lectius beneficiaris. La composició
d'aquest epígraf corresponent als exercicis 2014 i 2013 és la següent:
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Milers d'euros
2014
Prestacions - Programa de Beques per a Estudis

2013

5.185

Convenis de col·laboració amb entitats socials
Programa de Lloguer Solidari
Programa de Convocatòries d'Acció Social
Programa d'Obra Social Territorial
Programa Foment de l'Ocupació
Programa Pobresa Infantil
Programa d'Espais Naturals
Programa de Malalts Avançats
Programa de Cooperació Internacional
Programa de Música
Programa de Recerca
Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya
Altres col·laboracions amb entitats

-

12.368
11.418
17.252
5.185
5.884
3.900
6.923
2.145
1.150
2.924
27.168
25.624

5.602
27.955
190
3.050
2.183
24.453
27.450

Subtotal convenis de col·laboració amb entitats

121.941

90.883

Aportacions efectuades a la Fundació ”la Caixa”

212.860

260.671

Total ajudes monetàries

339.986

351.554

Ajudes no monetàries
Total Despeses per ajudes

226

-

340.212

351.554

L'import de 212.860 milers d'euros registrat en l'exercici 2014 correspon a les aportacions
efectuades per Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona a la Fundació ”la Caixa” fins a la data
de la seva liquidació i dissolució l'octubre de 2014, per a la realització de les seves activitats
fundacionals i del seu funcionament.

13.2) Serveis exteriors
La composició d'aquest epígraf del compte de resultats adjunt corresponent als exercicis 2014
i 2013 és la següent:
Milers d'euros
Producció i explotació d'activitats
Arrendaments i cànons
Manteniment i reparació d'immobles
Honoraris professionals (Nota 15.3)
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Despeses d'òrgans de govern
Transports
Primes d'assegurances
Subministraments
Altres serveis
Total serveis exteriors

2014
24.454
3.536
3.121
9.584
4.799
2.017
664
375
77
17.487
66.114

2013
1.818
257
1.488
4.364
4.531
437
328
8.118
21.341

L'import registrat en l'apartat “Despeses d'òrgans de govern” correspon a les despeses en
què han incorregut els òrgans de govern de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona durant
l'exercici 2014 i 2013 fins a la seva transformació en Fundació Bancària el juny de 2014.
Arrendaments operatius
En el compte “Arrendaments i cànons” s'inclou el lloguer de les oficines centrals de la
Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank, ubicades a l'avinguda Diagonal 621-629 de
Barcelona, mitjançant un contracte d'arrendament no cancel·lable amb una vigència de 5
anys i venciment el 30 de juny de 2018 (vegeu Nota 12), per un import de 1.840 milers d'euros
el 2014 (2.017 milers d'euros el 2013).
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L'import total dels pagaments futurs mínims que s'hauran de satisfer a l'arrendador pel
contracte esmentat són:
-

Fins a un any: 1.151 milers d'euros.
Entre un i cinc anys: 4.030 milers d'euros.

13.3) Despeses financeresAquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts recull els interessos meritats en
l'exercici pels passius financers amb rendiment, implícit o explícit, inclosos els procedents de
remuneracions en espècie, que s'obtenen d'aplicar el mètode del tipus d'interès efectiu, així
com les rectificacions de cost com a conseqüència de cobertures comptables i el cost per
interessos imputable als fons de pensions constituïts.
En els exercicis 2014 i 2013 el saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts
es desglossa, en funció de la naturalesa de les operacions financeres que l'han originat, de la
manera següent:
(Milers d'euros)
2014

2013

Enti ta ts de crèdi t (Nota 6.4)
Bons s i mpl es i bons bes ca nvi a bl es
Obl i ga ci ons s ubordi na des
Recti fi ca ci ó de des pes es per opera ci ons de cobertura d'obl i g.
s ubordi na des (Nota 6.2)
Al tres

(1.088)
-

(13.476)
(6.661)
(346.939)

Total

(1.088)

-

146.144
(470)
(221.402)

13.4) Despeses de personal
El detall d'aquest epígraf del compte de resultats a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el
següent:
Mi l ers d'euros
2014
Sous i salaris
Sa l a ri s
Indemni tza ci ons
Total

7.849
263
8.112

2013
9.285
2.273
11.558

Mi l ers d'euros
2014
Càrregues socials
Segureta t Soci a l a cà rrec de l 'empres a
Al tres cà rregues s oci a l s
Total

1.172
1.427
2.599

2013
827
2.772
3.599
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(14)

ACTIVITAT DE L'ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS
PATRIMONIALS A FINS PROPIS. DESPESES D'ADMINISTRACIÓ

14.1)

Activitat de l'Entitat

I. Activitats efectuades
1) ACTIVITAT SOCIAL
Identificació
Denominació de l'activitat

Atenció a col·lectius vulnerables i/o en situació o
risc d'exclusió social

Tipus d'activitat

Pròpia

Identificació de l'activitat per
sectors

Social i assistencial

Lloc de desenvolupament de
l'activitat

Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l'activitat efectuada
Actuacions principalment encaminades a l'establiment de col·laboracions amb entitats
socials especialitzades i el desenvolupament de diverses activitats dirigides a la lluita contra
la pobresa infantil, el foment de l'ocupació i l'emprenedoria social, la convivència i cohesió
social en contextos multiculturals, el suport emocional i atenció integral a malalts avançats,
així com la promoció de l'envelliment actiu i l'accés a l'habitatge a gent gran i joves.
El 2014, entre les principals actuacions efectuades, hi destaquen:









El Programa de Pobresa Infantil s'ha focalitzat a aconseguir una millor eficiència i
coordinació amb les entitats socials i els agents públics i privats que actuen sobre
els nens i els seus entorns familiars. S'ha arribat a 56.875 nens i nenes i a 36.853
famílies. També s'han fet accions per millorar les habilitats parentals de les famílies
a través del taller Aprendre junts, créixer en família.
En el Programa d'Habitatge Social, s'ha iniciat la construcció de dues noves
promocions (37 habitatges a Santander i 17 pisos més a l'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona). La línia de Lloguer solidari ha posat en el mercat 5.600 pisos més.
Ampliació dels equips d'atenció psicosocial del programa d'Atenció integral a
persones amb malalties avançades. Dels 29 equips d'atenció psicosocial que hi
estaven treballant a 42 equips desplegats el 2014. Això ha permès doblar el nombre
d'hospitals i equips d'assistència domiciliària.
El 2014, s'ha fet la quarta convocatòria del programa d'Emprenedoria Social, que
promou la creació d'empreses socials, i 20 noves empreses han pogut iniciar
l'itinerari de formació, assessorament i mentoring que acaba amb la confecció de
plans de negoci que en garanteixin la viabilitat.
Dins el programa de Gent Gran, s'ha posat en marxa el taller Menys dolor, més vida,
per abordar les situacions de dolor crònic i, en l'àmbit de la prevenció de l'exclusió
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de la gent gran, ha continuat per segon any l'extensió d'un projecte per abordar el
fenomen de la soledat no desitjada.
El programa Intervenció Comunitària Intercultural, que fomenta la convivència i
la cohesió social a partir de la consecució de programacions comunitàries, s'ha
ampliat a 22 nous territoris.
El programa de Voluntariat ha impulsat la redacció d'un nou Pla Estratègic del
Voluntariat per organitzar els diferents tipus de voluntaris implicats.

Recursos humans utilitzats en l'activitat
Tipus

Número

Nre. hores/any

Fet

Fet

157

264.212

-

-

12.159

1.155.105

Personal assalariat
Personal amb
contracte de serveis
Personal voluntari

Beneficiaris o usuaris de l'activitat
Número

Tipus

Fet

Persones físiques

2.964.265

Persones jurídiques

14.131

Recursos econòmics utilitzats en l'activitat
Vegeu apartat II d'aquesta Nota.
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Objectius i indicadors de la realització de l'activitat
Objectiu

Indicador

Quantificació

Consolidació de l'orientació social
dirigida a noves necessitats socials

% pressupost activitat
social / total
pressupost

69,2%

Augment dels beneficiaris d'intervenció
directa

Beneficiaris
d'intervenció directa

159.382 beneficiaris

2) ACTIVITAT DE CIÈNCIA I MEDI AMBIENT
Identificació
Denominació de
l'activitat

Acostament de la ciència a la societat i la defensa i protecció
del medi ambient

Tipus d'activitat

Pròpia

Identificació de
l'activitat per sectors

Ciència i medi ambient

Lloc de
desenvolupament de
l'activitat

Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l'activitat prevista.
Actuacions encaminades al desenvolupament de diferents accions dirigides a difondre el
coneixement científic des de tots els àmbits i despertar les vocacions científiques, ja sigui
en els centres propis de la Fundació (museus) com a la resta del territori nacional,
mitjançant exposicions, tallers, conferències, etc. i mitjançant l'establiment de
col·laboracions amb equips científics destacats.
Així mateix, també s'hi inclouen les actuacions encaminades a la millora i protecció d'espais
naturals i les accions dirigides a fomentar el debat sobre qüestions ambientals i les seves
implicacions en els àmbits social i econòmic (jornades, conferències i tallers en els centres
propis i en el territori).





El 2014, s'han dut a terme dues noves iniciatives en l'àmbit de projectes
ambientals: el primer laboratori experimental sobre ecoinnovació i Medclic, una
iniciativa per mesurar paràmetres climàtics al mar Mediterrani.
El programa d'Espais Naturals i Reinserció Social ha desplegat 219 nous
projectes per a la conservació, el manteniment i la restauració dels entorns
naturals, i alhora ha ofert oportunitats laborals a 987 persones en risc d'exclusió.
El centre CosmoCaixa Barcelona ha celebrat el 2014 el seu desè aniversari
d'obertura del centre a Barcelona, amb exposicions com Mediterrani, Parlem de
drogues, Top Ciència i la renovació de l'espai del Bosc Inundat.
El programa Ciència en Societat s'ha centrat durant aquest any en el
desenvolupament del projecte RRI Tools, amb un conjunt de trobades d'anàlisi
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per buscar instruments per acostar ciència i societat a Europa, i ha desplegat
també el projecte Ciutat Ciència, a través de la programació d'activitats de
divulgació científica en 32 municipis de tot l'Estat.
Recursos humans utilitzats en l'activitat
Número

Nre. hores/any

Fet

Fet

Personal assalariat

45

73.762

Personal amb
contracte de serveis

-

-

Personal voluntari

185

9.250

Tipus

Beneficiaris o usuaris de l'activitat
Número

Tipus

Fet

Persones físiques

1.991.128

Persones jurídiques
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Recursos econòmics utilitzats en l'activitat
Vegeu apartat II d'aquesta Nota.
Objectius i indicadors de la realització de l'activitat
Objectiu
Incrementar la difusió de la ciència i la
sensibilització en els aspectes
mediambientals

Indicador

Quantificació

Nre. d'usuaris d'activitats en
centres propis i a la resta
del territori

1.766.099

Satisfacció (valoració) dels
usuaris

Valoració: 9 (sobre
10)
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3) ACTIVITAT CULTURAL
Identificació
Denominació de
l'activitat

Difusió i promoció universal de la cultura

Tipus d'activitat

Pròpia

Identificació de
l'activitat per sectors

Cultural

Lloc de
desenvolupament de
l'activitat

Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l'activitat prevista.
Actuacions encaminades a posar a disposició de la societat el màxim nombre possible de
formes d'expressió de la cultura, tant en els centres propis de la Fundació, CaixaForum,
com en el territori, a través de la realització d'exposicions, conferències, concerts, tallers,
etc.
Desenvolupament d'aliances estratègiques amb institucions museístiques de prestigi.
La inauguració del nou centre CaixaForum a Saragossa el juny de 2014 ha estat la fita més
rellevant de l'exercici per als programes de difusió de la cultura. La col·lecció d'art
contemporani de ”la Caixa” ha estat el protagonista dels primers continguts exposats en
aquest centre.
El 2014, han estat també rellevants les exposicions efectuades en la xarxa de centres
CaixaForum, entre les quals destaquen les exposicions dedicades a Le Corbusier, Sorolla,
el fotògraf Sebastião Salgado i la mostra dedicada a la productora nord-americana Pixar,
entre altres, fins a arribar a les 40 exposicions programades, que han estat visitades per 2,4
milions de visitants.
En l'àmbit d'aliances amb institucions culturals, destaca el 2014 la col·laboració amb el
Museum of Modern Art (MoMA), de Nova York i la Fondation Le Corbusier, de París.
El programa de concerts participatius s'ha exportat el 2014 a Portugal. La Fundació
Calouste Gulbenkian ha adoptat aquest format de concerts per programar Carmina
Burana, de Carl Orff.
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Recursos humans utilitzats en l'activitat
Número

Nre. hores/any

Fet

Fet

120

200.683

Personalamb contracte
de serveis

-

-

Personal voluntari

-

-

Tipus
Personal assalariat

Beneficiaris o usuaris de l'activitat
Número

Tipus

Fet

Persones físiques

3.083.640

Persones jurídiques
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Recursos econòmics utilitzats en l'activitat
Vegeu apartat II d'aquesta Nota.
Objectius i indicadors de la realització de l'activitat
Objectiu

Indicador

Quantificació

Incrementar el nombre d'usuaris de les
actuacions culturals

Nre. d'usuaris d'activitats
en centres propis i a la
2.850.728
resta del territori

Mantenir la valoració positiva dels
usuaris

Satisfacció (valoració)
dels usuaris

Valoració: 8,75 (sobre 10)
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4) ACTIVITAT EDUCATIVA I DE RECERCA
Identificació
Denominació de
l'activitat

Donar suport a l'educació i a la recerca

Tipus d'activitat

Pròpia

Identificació de
l'activitat per sectors

Educació i recerca

Lloc de
desenvolupament de
l'activitat

Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l'activitat prevista
Actuacions encaminades a donar suport a la formació de joves, posant a la seva disposició
projectes, recursos educatius i activitats que els permetin créixer tant en el seu
desenvolupament curricular com personal.
Així mateix, la concessió de beques per a estudis i doctorats encaminades a la formació
d'excel·lència i de joves amb talent.
La recerca se centra a donar suport a equips científics de primer nivell per a l'impuls de
projectes de recerca avançats, amb l'objectiu d'eradicar malalties com la sida, el càncer o
les malalties cardiovasculars.
El 2014, entre les principals actuacions efectuades, hi destaquen:


Increment de les beques de doctorat Severo Ochoa de 44 a 52 en centres
d'excel·lència. D'altra banda, el programa de Beques ha obert una nova línia per
obrir les beques a la regió Àsia Pacífic a totes les disciplines.



El portal d'oferta educativa EduCaixa s'ha consolidat durant aquest exercici, amb
un creixement d'un 14% en el nombre de beneficiaris dels projectes en línia. S'ha
arribat a un total de 652.563 beneficiaris.



La Fundació ha destinat 19 milions euros al desenvolupament de projectes de
recerca en l'àmbit de la recerca biomèdica (sida, oncologia, malalties
cardiovasculars, malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i l'esclerosi múltiple
i patologies fetals).
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Recursos humans utilitzats en l'activitat
Número

Nre. hores/any

Fet

Fet

25

41.689

Personalamb contracte
de serveis

-

-

Personal voluntari

-

-

Tipus
Personal assalariat

Beneficiaris o usuaris de l'activitat
Número

Tipus

Fet

Persones físiques

1.523.158

Persones jurídiques
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Recursos econòmics utilitzats en l'activitat
Vegeu apartat II d'aquesta Nota.
Objectius i indicadors de la realització de l'activitat
Objectiu

Indicador

Quantificació

Increment d'activitats educatives i del
suport a la recerca

Nre. de beques

745 beques

Increment d'usuaris en activitats en línia
EduCaixa

Nre. d'usuaris comunitat
educativa

652.563 usuaris

Fomentar l'intercanvi científic

Nre. de centres
d'excel·lència en beques
de recerca

13 centres
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II. Recursos econòmics totals utilitzats per l'Entitat

Import en milers d'euros
Activitat
Despeses/Inversions

Social

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d'immobilitzat (llevat de béns patrimoni històric)
Adquisicions béns patrimoni històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

236.748

1.958
31.750
2.037

Activitat
Ciència y M.
Ambient

Activitat

29.843

43.888

1.187
7.556
3.974
226

Cultural

2.151
12.564
5.294

Activitat
Educativa i
Recerca
29.733

181
2.579
-

Total
activitats

No imputats a
les activitats

TOTAL

340.212

-

340.212

2.017

2.017

5.968
9.762
-

11.445
64.211
11.305

1.088

1.088

2.860
3.473
436.611
9.050

9.050
445.661

5.477
54.449
11.305

272.493
2.599

42.786
1.817

63.897
4.482

32.493
-

411.443
8.898

2.860
3.473
25.168
152

2.599
275.092

1.817
44.603

4.482
68.379

32.493

8.898
420.341

152
25.320

III. Recursos econòmics totals obtinguts per l'Entitat
Import en milers d'euros
INGRESSOS
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils
Subvencions del sector públic
Aportacions privades
Altres tipus d'ingressos
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

Import total efectuat
81.757
711
87
1.873
8.214
92.642
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IV. Convenis de col·laboració amb altres entitats
Els convenis de col·laboració formalitzats per la Fundació Bancària ”la Caixa” amb altres
entitats durant l'exercici 2014, en el marc de programes d'ajudes i convocatòries socials que
duu a terme, es detallen en l'Annex 2 d'aquesta Memòria.
V. Desviacions entre el pla d'actuació i dades realitzades
Atès que aquest exercici 2014 és el primer en què la Fundació Bancària ”la Caixa” està
subjecta a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, l'Entitat no ha presentat el Pla
d'actuació corresponent a l'exercici 2014, per la qual cosa no es presenten en aquesta nota les
dades comparatives amb les previstes per a aquest exercici.
En data 30 de desembre de 2014, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha presentat en el Registre
de Fundacions corresponent el Pla d'actuació corresponent a l'exercici 2015.

14.2) Aplicació d'elements patrimonials a fins propis
a) Béns i drets que formen part de la dotació fundacional
Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional corresponen a 23.168.578 accions
de la societat participada Criteria CaixaHolding SAU, que van ser aportades com a dotació
fundacional no dinerària en el moment de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa”, en Fundació Bancària, per un valor equivalent al valor comptable
registrat a ”la Caixa” a 31 de desembre de 2013, 5.868.000 milers d'euros (vegeu Nota 8).

b) Grau de compliment de la destinació de rendes i ingressos
Segons el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 26/2013, de 27 de desembre,
de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, les fundacions bancàries que regula aquesta Llei
no estan subjectes als límits que estableix l'article 27 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre,
de fundacions, sobre la destinació de rendes i ingressos a la realització dels fins fundacionals.

14.3) Despeses d'administració
L'import de despeses directament ocasionades per l'administració del patrimoni que hi ha
hagut durant l'exercici 2014, que correspon bàsicament a despeses d'administració
d'immobles propietat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha estat de 276 milers d'euros i no
supera els límits que estableix l'article 33 del Reial decret 1337/2005, d'11 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de fundacions de competència estatal.
Així mateix, els membres del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” no han rebut
durant l'exercici 2014 cap import per l'exercici de la seva funció.
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(15)

ALTRA INFORMACIÓ

15.1)

Composició dels òrgans de govern, direcció i representació

Els nomenaments produïts en l'exercici 2014 en el Patronat de la Fundació Bancària ”la
Caixa” que integren la seva composició a 31 de desembre de 2014 són els que es detallen a
continuació:
Fainé Casas, Isidro

President

García-Bragado Dalmau, Alejandro

Vicepresident i Vicesecretari

Aguilera Rodríguez, Antonio

Patró

Alemany Mas, Salvador

Patró

Alierta Izuel, César

Patró

Bassons Boncompte, Maria Teresa

Patró

Castellví Piulach, Josefina

Patró

Gay Montalvo, Eugenio

Patró

Godó Muntanyola, Javier

Patró

Homs Ferret, Francesc

Patró

Lanaspa Gatnau, Jaime

Patró

López Burniol, Juan José

Patró

Slim Helú, Carlos

Patró

Solana Madariaga, Francisco Javier

Patró

Ventura Ferrero, Francisco Javier

Patró

15.2) Informació sobre el personal de l'Entitat
La plantilla mitjana de la Fundació Bancària ”la Caixa” corresponent als exercicis 2014 i 2013
distribuïda per nivells professionals és la següent:
2014
(Nombre d'empl ea ts )
Di recti us
Ca ps
Ges tors
Admi ni s tra ti us
Pers ona l no fi x
Total

Di s ca pa ci ta ts
Homes
Dones

Homes

Dones

Total

10
10
83
5
1

2
16
203
22
1

12
26
286
27
2

109

244

353

3
1

2
1

4

3
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2013
(Nombre d'empl ea ts )

Homes

Dones

Total

Di s ca pa ci ta ts

Di recti us
Ca ps
Admi ni s tra ti us
Pers ona l a uxi l i a r
Pers ona l no fi x

10
21
4

1
11
18
5
1

11
32
22
5
1

-

Total

35

36

71

-

La distribució per categories professionals i gènere a 31 de desembre de 2014 i 2013 no
difereix significativament de la mostrada en els quadres anteriors. A 31 de desembre de 2014
i 2013 la plantilla de la Fundació Bancària ”la Caixa” estava formada per 349 i 66 empleats,
respectivament.
En l'exercici 2014, amb la incorporació a la Fundació Bancària ”la Caixa” de la plantilla
procedent de la Fundació ”la Caixa” pel procés de liquidació que descriu la Nota 1.b),
s'incorpora a les diferents categories d'empleats la categoria de «Gestor» de projectes socials
i culturals.

15.3) Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis
Els honoraris per auditoria de comptes i altres serveis estan registrats en el compte
“Honoraris professionals” de l'epígraf de Serveis exteriors del compte de resultats adjunt
(vegeu Nota 13.2).
Durant l'exercici 2014 s'ha registrat un import de 266 milers d'euros (IVA no inclòs) en
concepte d'honoraris de Deloitte, SL pels treballs d'auditoria efectuats en la revisió dels
comptes anuals de la Fundació Bancària ”la Caixa” de l'exercici 2014, així com altres treballs
de revisió relacionats amb l'auditoria.
Així mateix, en l'exercici 2014 també s'inclouen 382 milers d'euros (IVA no inclòs) facturats
per entitats del grup Deloitte per altres conceptes relacionats bàsicament amb la consultoria
i el suport a la implantació, el seguiment i el control de programes d'ajudes a entitats de
l'àmbit social que duu a terme la Fundació Bancària ”la Caixa”.

15.4) Grau de compliment del Codi de Conducta per a la realització d'inversions
financeres temporals
En la data d'elaboració d'aquests comptes anuals, resta pendent d'aprovació, juntament amb
aquests, l'informe d'anual relatiu al compliment dels codis de conducta sobre inversions
financeres temporals de l'exercici econòmic acabat el 31 de desembre de 2014.

15.5) Informació sobre Medi Ambient
Ateses les activitats que fa la Fundació Bancària ”la Caixa”, aquesta no té responsabilitats,
despeses, actius ni provisions o contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser
significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació.
Per aquest motiu, no s'inclouen els desglossaments específics en aquesta memòria.
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INFORMACIÓ
SOBRE
AJORNAMENTS
DE
PAGAMENTS
EFECTUATS A PROVEÏDORS: DEURE D'INFORMACIÓ DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL

L'entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que va modificar la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix l'obligació per a les societats de publicar de manera expressa les
informacions sobre els terminis de pagament als proveïdors en la memòria dels comptes
anuals. En relació amb aquesta obligació d'informació, el 31 de desembre de 2010 es va
publicar al BOE la corresponent resolució emesa per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes (ICAC).
D'acord amb el que indica la disposició transitòria segona de la resolució esmentada, a
continuació es desglossa la informació requerida en relació amb els pagaments efectuats i
pendents de pagament en la data del tancament del balanç:
Pagaments efectuats i pendents en la data de tancament del balanç
(Milers d'euros)

2014

Pagaments efectuats dins el termini màxim legal
Resta

367.327
18.648

Total pagaments de l'exercici

385.975

Termini mitjà ponderat excedit (dies) en el pagament
Import dels ajornaments que a la data de tancament sobrepassen el termini màxim legal (milers d'euros)

51,69
-

El termini mitjà ponderat excedit en el pagament es deu principalment a factures abonades
per part de la Fundació Bancària ”la Caixa” durant l'exercici 2014 a diversos proveïdors en
un termini superior a 60 dies, pel fet d'haver estat aquestes en curs de negociació en relació
amb la finalització i l'abast dels treballs efectuats en virtut dels acords formalitzats amb ells.

(17)

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No s'han produït fets que s'hagin esdevingut després del tancament dels comptes anuals que
puguin afectar aquests ni el principi d'empresa en funcionament.
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la Caixa”
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE
2013 I 2014 (milers d'euros)
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INVENTARI

El detall dels elements patrimonials més significatius integrants del balanç de situació a 31 de
desembre de 2014 és el següent, en milers d'euros:
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(20) EXPLICACIÓ AFEGIDA PER A LA TRADUCCIÓ AL CATALÀ
Aquests comptes anuals es presenten de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera
aplicable a l’Entitat a Espanya. Determinats criteris comptables aplicats per la Societat i que són
conformes amb l’esmentat marc normatiu d’informació financera podrien no estar d’acord amb altres
principis comptables generalment acceptats.
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Annex 1
Deduccions de l'Impost sobre Societats per reinversió de beneficis
Rendes acollides a la deducció prevista en l'article 42 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats:

Exe rci ci

Re nda
a col l i da

Ba s e
de ducci ó

De ducci ó
a cre di ta da

Any re i nve rs i ó

2008

1.797

2.215

291

2008

2009

12.458

12.458

1.495

2009

2010

235.739

235.739

28.829

2010

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

Durant l'exercici 2013, la Fundació Bancària ’’la Caixa’’ no ha obtingut rendes susceptibles
d'acollir-se a la deducció per reinversió.
Les reinversions s'efectuen en valors de renda variable, que atorguin una participació superior
al 5%, i en immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries afectes a l'activitat.
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