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* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. 
 
Les notes (1 a 23) descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç de 
situació a 31 de desembre de 2004. 

2004 2003*

· 32.237 33.978

Caixa ..................................................................... 14.775 10.767
Banco de España ................................................. 17.462 23.211

· 37.422 41.237

· 110.985 63.734

A la vista ............................................................... 3.891 7.421
Altres crèdits ......................................................... 107.094 56.313

· 1.187.713 1.092.366

· 91.048 34.042

D'emissió pública .................................................. 1.576 1.562
Altres emissors ..................................................... 89.472 32.480

· 13.972 14.319

· - -

En entitats de crèdit .............................................. - -
Altres participacions .............................................. - -

· 3.155 94

En entitats de crèdit .............................................. - -
Altres ..................................................................... 3.155 94

· 2.210 296

Altres despeses amortitzables .............................. 2.210 296

· 39.128 35.140

Terrenys i edificis d'ús propi ................................. 15.254 14.874
Altres immobles .................................................... 9.757 6.134
Mobiliari, instal.lacions i altres .............................. 14.117 14.132

· 19.340 20.874

· 7.246 8.003

· - -

TOTAL ACTIU 1.544.456 1.344.083

(Milers d'euros arrodonits)

PARTICIPACIONS   .........................................................................

PÈRDUES DE L'EXERCICI ...................................................................

COMPTES DE PERIODIFICACIÓ   (Nota 13) .......................................

BALANÇOS DE SITUACIÓ

CAIXA I DIPÒSITS EN BANCS CENTRALS .......................................

DEUTES DE L'ESTAT   (Nota 5) ...........................................................

ENTITATS DE CRÈDIT   (Nota 6) .........................................................

CRÈDITS SOBRE CLIENTS   (Nota 7) .................................................

OBLIGACIONS I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA   (Nota 8) .......

ACCIONS I ALTRES TÍTOLS DE RENDA VARIABLE   (Nota 9) ........

  corresponents al 31 de desembre de 2004 i 2003

PARTICIPACIONS EN EMPRESES DEL GRUP   (nota 9) ..................

ACTIU

ACTIUS IMMATERIALS .......................................................................

ACTIUS MATERIALS   (Nota 10) .........................................................

ALTRES ACTIUS   (Nota 11) ................................................................

                

 

 
 
* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. 
 
Les notes (1 a 23) descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç de 
situació a 31 de desembre de 2004. 

2004 2003*

· 20.873 50.967

A termini o amb preavís ........................................ 20.873 50.967

· 1.382.181 1.161.909

Dipòsits d'estalvi ................................................... 1.285.554 1.075.165
    A la vista .......................................................... 489.367 417.511
    A termini ........................................................... 796.187 657.654

Altres dèbits .......................................................... 96.627 86.744
    A la vista .......................................................... - -
    A termini ........................................................... 96.627 86.744

· 27.440 22.095

· 5.048 7.344

· 8.502 6.902

Fons de pensionistes ............................................ 7.435 5.848
Altres provisions ................................................... 1.067 1.054

· - 185

· 7.259 6.943

· 17.212 17.212

· 72.906 67.491

· 3.035 3.035

· - -

TOTAL PASSIU 1.544.456 1.344.083

2004 2003*

· 34.678 28.347

Actius afectes a diverses obligacions ................... 241 -
Fiances, avals i caucions ...................................... 33.892 27.844
Altres passius contingents .................................... 545 503

· 266.661 179.028

Cessions temporals amb opció de recompra ....... - -
Disponibles per tercers ......................................... 266.661 176.624
Altres compromisos .............................................. - 2.404

TOTAL COMPTES D'ORDRE 301.339 207.375

(Milers d'euros arrodonits)

COMPROMISOS   (Nota 17) ................................................................

RESERVES   (Nota 16) .........................................................................

RESERVES DE REVALORACIÓ   (Nota 16) ........................................

RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS ...........................................

PASSIUS CONTINGENTS   (Nota 17) ..................................................

PROVISIONS PER A RISCOS I CÀRREGUES   (Nota 14) .................

FONS PER A RISCOS BANCARIS GENERALS (Nota 14).. ...............

PASSIUS SUBORDINATS   (Nota 15)  .................................................

ENTITATS DE CRÈDIT  (Nota 6) ..........................................................

DÈBITS A CLIENTS    (Nota 12) ..........................................................

ALTRES PASSIUS   (Nota 11) .............................................................

COMPTES DE PERIODIFICACIÓ   (Nota 13)  .....................................

  corresponents al 31 de desembre de 2004 i 2003
BALANÇOS DE SITUACIÓ

(Milers d'euros arrodonits)

PASSIU

COMPTES D'ORDRE

BENEFICIS DE L'EXERCICI .................................................................



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. 
 
Les notes (1 a 23) descrites a la memòria adjunta formen part integrant del compte de 
pèrdues i guanys de l'exercici 2004. 

2004 2003*

· 59.185 58.146 
6.215 3.392 

· (24.293) (24.853)

· 398 396 
398 396 

- -

A)   MARGE D'INTERMEDIACIÓ ..................................... 35.290 33.689 

· 8.461 6.998 

· (422) (365)

· 3.045 3.725 

B)   MARGE ORDINARI .................................................... 46.374 44.047 

· 107 85 

· (26.956) (26.204)
(18.680) (18.560)

          de les què: Sous i salaris ..................................................................... (14.220) (14.290)
Càrregues socials .............................................................. (4.099) (3.878)
              de les què: Pensions ............................................ (520) (484)

(8.276) (7.644)

· (3.223) (3.228)

· (321) (342)

C)   MARGE D'EXPLOTACIÓ ........................................... 15.981 14.358 

· (5.329) (4.792)

· 1.900 1.010 

· (2.173) (738)

D)   RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ........................... 10.379 9.838 

· (3.120) (2.895)

E)   RESULTAT DE L'EXERCICI ...................................... 7.259 6.943 

Impost sobre beneficis   (Nota 19) ...................................................................

          Altres despeses administratives ...............................................................

Altres càrregues d'explotació ..........................................................................

Amortització i provisions per a insolvències   (Nota 7) ................................

Beneficis extraordinaris   (Nota 20) .................................................................

Crebants extraordinaris   (Nota 20) .................................................................

Altres productes d'explotació   (Nota 20) .......................................................

Despeses generals d'administració (Nota 20) ...............................................
          Despeses de personal ..............................................................................

Amort. i sanejament d'actius materials i immaterials   (Nota 10) .................

          De participacions ......................................................................................

Comissions cobrades   (Nota 20) .....................................................................

Comissions pagades   (Nota 20) ......................................................................

Resultats d'operacions financeres .................................................................

          Dels què: Cartera de renda fixa .................................................................

Interessos i càrregues assimilades   (Nota 20) ..............................................

Rendiment de la cartera de renda variable   (Nota 9) .....................................
          D'accions i altres títols de renda variable .................................................

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS 
  corresponents als exercicis 2004 i 2003

Interessos i rendiments assimilats   (Nota 20 ) ..............................................

(Milers d'euros arrodonits)

                

 

Memòria corresponent a l’exercici 2004 
 
 
 
1. NATURALESA DE L'ENTITAT 
 
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu (en endavant l'Entitat) és una institució financera 
classificada com a Entitat d'Estalvi Popular, per la qual cosa li són aplicables tant la normativa 
específica per a aquesta classe d'entitats emanada, fonamentalment, del Ministeri d'Economia 
i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya, com la normativa general vigent a Espanya per a les 
societats i d'altres ens amb personalitat jurídica. 
 
L'Entitat, fundada el 1896, desenvolupa la seva activitat a la província de Barcelona, on té 
establerta una xarxa de 92 oficines (més una altra d'oberta a Madrid), i està facultada per a fer 
totes les operacions típiques o específiques que corresponen a aquest tipus d'entitats. Té el 
domicili social a Manlleu, a la Plaça Fra Bernadí, 24-25. 
 
Donada l’activitat a la que es dedica l’Entitat, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius 
ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius en 
relació al patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu, no 
s’inclou desglossament específic en la present memòria dels comptes anuals respecte a la 
informació de qüestions mediambientals. 
 
L’Entitat ha sotmès els seus comptes anuals a auditoria externa d’acord amb allò que 
estableixen el Decret 560/1983, l’Ordre de 30 de desembre de 1983 de la Generalitat de 
Catalunya i la Llei 19/1988, de 12 de juliol, sobre auditoria de comptes.  
 
La gestió i l'administració dels recursos aliens i de les inversions de les Caixes d'Estalvis es 
troben subjectes a normes legals que regulen, entre d'altres, la distribució com a mínim, d’un 
50% de l'excedent net de l'exercici a reserves i de l'import restant al Fons de l'Obra Social. 
 
La proposta de distribució del benefici de l'exercici 2004 que el Consell d'Administració 
sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General de l'Entitat i l’aplicació del benefici de l’exercici 
2003 és la següent: 
 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Dotació al Fons de l'Obra Social 1.597  1.527  
Dotació a Reserves 5.662  5.416  
Resultat 7.259  6.943  
 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
Els comptes anuals adjunts de l’exercici 2004 es presenten seguint els models que estableix la 
Circular 4/1991 del Banco de España i adaptacions posteriors, han estat preparats en base als 
registres comptables de l'Entitat, tot havent-los aplicat les disposicions legals vigents en 
matèria comptable amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera el 31 de desembre de 2004, com també dels resultats de les seves operacions i dels 
recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici anual acabat en aquesta data. 
 
Els comptes anuals de l'Entitat corresponents a l'exercici 2004 que han estat formulats pel 
Consell d’Administració el dia 15 de març de 2005, es troben pendents d’aprovació per 
l’Assemblea General de l’Entitat, tot esperant els Administradors que es ratifiquin sense 
modificacions. Els comptes anuals de l’exercici 2003 van ser aprovats en l’Assemblea General 
celebrada el 22 de juny de 2004. 



 

 

 
Els estats financers de l’Entitat adjunts no reflecteixen les variacions patrimonials que 
resultarien d’aplicar criteris de consolidació global, proporcional o de posada en equivalència, 
segons correspongui, a les participacions en el capital de societats del grup, multigrup i 
associades, segons la normativa vigent que regula la consolidació de les entitats de crèdit. 
Paral·lelament han estat formulats els comptes anuals consolidats del Grup Caixa de Manlleu 
que recullen les variacions esmentades. 
 
Els efectes d’aquesta consolidació realitzada a partir dels registres comptables de les entitats 
que componen el Grup Caixa de Manlleu, en comparació amb els comptes anuals individuals 
de l’exercici 2004 adjunts, suposen un increment tant de les reserves com del benefici de 
l’exercici 2004 atribuïbles al Grup Caixa de Manlleu, per un import de 225 milers d’euros i 87 
milers d’euros, respectivament, així com un descens dels actius per import de 1.249 milers 
d’euros el 31 de desembre de 2004. 
 
 
 
3. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 
Els estats financers adjunts dels exercicis 2004 i 2003 es presenten atenent a l’estructura i 
principis comptables establerts en la normativa 4/91 del Banco de España, vigent fins el 
desembre de 2004. 
  
En els exercicis 2004 i 2003 no s’ha produït cap modificació rellevant de la normativa 
comptable aplicable que afecti a la comparació de la informació entre exercicis. 
 
 
 
4. PRINCIPIS DE COMPTABILITAT I NORMES DE VALORACIÓ 
 
Per a l'elaboració dels comptes anuals adjunts s'han seguit els principis comptables establerts 
en la Circular 4/1991 del Banco de España com també les posteriors modificacions d’aquesta. 
No existeix cap principi comptable obligatori que, essent significatiu el seu efecte en els 
comptes anuals, no s'hagi aplicat en la seva elaboració. Els més importants, resumits, són 
aquests: 
 
a) Principi de la meritació 
 
Els ingressos i despeses es registren en funció del període en què es meriten i no quan es 
produeix el seu pagament o cobrament, exceptuant-ne els interessos dels deutors en mora, 
litigi o de cobrament dubtós que s'abonen a resultats en el moment del seu cobrament, 
seguint el principi de prudència i d'acord amb la normativa del Banco de España. 
 
b) Principi de registre 
  
Seguint la pràctica financera, les transaccions es registren en la data en què es produeixen, 
que pot ser diferent de la seva corresponent data-valor, que es pren com a base per al càlcul 
dels ingressos i despeses per interessos. 
 
c) Normes de valoració i pràctiques de comptabilitat aplicades 
 
c.1) Els saldos corresponents a actius i passius en moneda estrangera es converteixen a 
euros als tipus de canvi mitjà del mercat de divises de comptat corresponents al tancament de 
cada exercici. Els resultats de la conversió esmentada es registren en el compte de pèrdues i 
guanys conforme al que estableix la Circular 4/1991 del Banco de España. 
 
 
 

                

 

 
c.2) Inversions creditícies, altres actius a cobrar i fons d'insolvències 
 
c.2.1) Crèdits sobre clients 
 
Els comptes a cobrar, reflectits fonamentalment en els epígrafs "Crèdits sobre clients", 
"Entitats de Crèdit", i “Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” de l'actiu dels balanços de 
situació adjunts, es comptabilitzen generalment per l'import efectiu lliurat o disposat pels 
deutors, menys en els actius a descompte amb termini original de venciment fins a dotze 
mesos, que es reflecteixen pel seu import nominal i la diferència entre aquest import i l'efectiu 
disposat es registra en comptes de periodificació del passiu dels balanços de situació adjunts. 
 
c.2.2) Risc dubtós 
 
Les inversions creditícies i altres saldos deutors, el reemborsament dels quals es considera 
problemàtic es donen de baixa de l'actiu corresponent, tot classificant-los com a actius 
dubtosos, dintre de l'epígraf "Crèdits sobre clients" dels balanços de situació adjunts (veure 
nota 7). 
 
La classificació del principal en aquest apartat implica, simultàniament, la dels seus interessos 
i comissions acumulats pendents de cobrament i, en el seu cas, la de les despeses pagades 
reclamades a l'interessat. 
 
Des del moment en què es registra el principal en aquest apartat, deixen de comptabilitzar-se 
com a ingressos els interessos acreditats d'aquests riscos, d'acord amb el que estableix la 
normativa del Banco de España, fins al moment del seu cobrament. 
 
c.2.3) Fons d'insolvències 
 
El saldo del fons d'insolvències té per objecte cobrir les possibles pèrdues que es poguessin 
produir en la recuperació íntegra dels riscos de tota mena, contretes per l'Entitat en el 
desenvolupament de la seva activitat financera, i es presenta minorant els saldos dels epígrafs 
“Entitats de Crèdit”, "Crèdits sobre clients" i “Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” dels 
balanços de situació adjunts (veure notes 6, 7 i 8). 
 
Aquest saldo s'ha establert seguint, com a mínim, les directrius contingudes en la normativa 
del Banco de España sobre la matèria, recollint la millor estimació de la Direcció de l'Entitat, 
sobre les pèrdues potencials existents a la cartera de crèdits i d'altres actius i compromisos 
amb risc creditici, a la llum de l'experiència passada i de les circumstàncies actuals. 
 
Provisions específiques: d’acord amb la Circular 4/1991 del Banco de España, s’han 
determinat de manera individual en funció de les expectatives de recuperació de riscos i, com 
a mínim, per aplicació dels coeficients establerts en l’esmentada Circular i les seves posteriors 
modificacions. El saldo d’aquestes provisions s’incrementa per les dotacions registrades amb 
càrrec als resultats de cadascun dels exercicis i es minora per les cancel·lacions dels deutes 
considerats com a incobrables o que hagin estat més de tres anys en situació de morositat 
(més de sis anys en el cas d’operacions hipotecàries amb cobertura eficaç) i, en el seu cas, 
per les recuperacions que es produeixin dels imports prèviament aprovisionats (veure nota 7). 
 
 
Provisió genèrica: a més, i seguint la normativa del Banco de España, existeix una provisió 
genèrica, equivalent a l’1% de les inversions creditícies, títols de renda fixa del sector privat, 
passius contingents i actius dubtosos sense cobertura obligatòria (sent el percentatge del 
0,5% en determinats crèdits hipotecaris, incloent els actius titulitzats d’aquesta naturalesa), 
destinada a la cobertura de possibles pèrdues no identificades al tancament de l’exercici 
(veure nota 7). 
 



 

 

Provisions per a risc país: en funció de la classificació estimada del grau de dificultat financera 
de cada país.  
 
Fons per a la cobertura estadística d’insolvències: addicionalment, des de l’1 de juliol de 2000, 
l’Entitat està obligada a dotar trimestralment, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, la 
diferència positiva entre una quarta part de l’estimació estadística d’insolvències globals 
latents en les diferents carteres de riscos homogenis (risc creditici de cadascuna de les 
carteres multiplicat pels coeficients establerts per la Circular 4/1991, que estan compresos 
entre el 0% i l’1,5%), com a minuend, i les dotacions netes per a insolvències realitzades en el 
trimestre, com a subtrahend. Si l’esmentada diferència fos negativa, el seu import s’abonaria 
al compte de pèrdues i guanys amb càrrec al fons constituït per aquest concepte en la mesura 
en la que hi hagi saldo disponible. Aquest fons s’anirà constituint fins al triple de la quantitat 
resultant de ponderar cada actiu pel seu coeficient. 
 
Les provisions per a cobrir les pèrdues en què es pugui incórrer com a conseqüència dels 
riscos de firma s'inclouen en l'epígraf "Provisions per a riscos i càrregues - Altres provisions" 
del passiu dels balanços de situació adjunts (veure nota 14). 
 
 
c.3) Deutes de l'Estat, Obligacions i Altres valors de Renda Fixa 
 
D'acord amb el que estableix la Circular 4/1991 i posteriors modificacions del Banco de 
España, els valors que constitueixen la cartera de renda fixa de l'Entitat a 31 de desembre de 
2004 i 2003 es presenten, atenent la seva classificació, segons aquests criteris: 
 
 1) Els valors assignats a la cartera de negociació, que està integrada per 
aquells valors amb els quals es vol obtenir un benefici a curt termini, es presenten valorats al 
seu preu de mercat en el tancament de l'exercici o, si de cas hi manca, al de l'últim dia hàbil 
anterior a la data esmentada. Les diferències produïdes per les variacions de valoració es 
registren (sense incloure-hi el cupó corregut) pel valor net en el capítol “Resultats d’operacions 
financeres” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts. 
 
 2) Els valors assignats a la cartera d'inversió a venciment, que la integren 
aquells valors que l'Entitat ha decidit mantenir fins al venciment final dels títols perquè té prou 
capacitat financera per fer-ho, es presenten, d'acord amb el Banco de España, valorats al seu 
preu d'adquisició corregit. El preu d'adquisició es corregeix mensualment, amb abonament o 
càrrec al compte de pèrdues i guanys, per l'import que resulta de periodificar financerament la 
diferència positiva o negativa entre el valor de reemborsament i el preu d'adquisició durant la 
vida residual del valor. 
 
Durant l’exercici 2004, l’Entitat ha realitzat vendes de valors assignats a la cartera d’inversió a 
venciment per un import de 16.924 milers d’euros, que han suposat un benefici de 1.103 
milers d’euros enregistrats a l’epígraf de “Beneficis extraordinaris – Beneficis nets en venda de 
participacions permanents i cartera d’inversió a venciment” del compte de pèrdues i guanys 
de l’esmentat exercici (veure nota 20). Segons la Circular 4/1991 del Banco de España, en el 
cas de benefici per venda de valors assignats a la cartera a venciment, s’haurà de dotar una 
provisió específica pel mateix import, que es podrà disposar linealment al llarg de la vida 
residual dels valors venuts. L’Entitat ha dotat l’esmentada provisió i posteriorment ha obtingut 
autorització del Banco de España per alliberar-la per fer front als costos derivats de l’acord 
laboral entre la Direcció de l’Entitat i el Comitè d’Empresa en virtut del qual es posava en 
marxa un pla de jubilacions parcials (veure nota 4c.6). 
 
 
3) En els valors assignats a la cartera d'inversió ordinària (constituïda pels valors no 
assignats a les dues carteres descrites abans) es compara el seu preu d'adquisició corregit, tal 
com es defineix en l'apartat 2) anterior, i el seu valor de mercat, que ve determinat, en el cas 
de títols cotitzats, en funció de la cotització del darrer dia hàbil de l'exercici. 
 

                

 

Les diferències negatives resultants d'aquest càlcul es porten a un compte actiu de 
periodificació, amb contrapartida al fons de fluctuació de valors. Les diferències positives 
s'abonen a l'esmentat compte de periodificació fins a l'import de les diferències negatives que 
hi hagi en altres valors. La contrapartida d’aquests moviments és el fons de fluctuació de 
valors. 
 
Aquest fons minora els epígrafs “Deutes de l’Estat” i “Obligacions i d’Altres títols de Renda 
Fixa” dels balanços de situació adjunts (veure notes 5 i 8). 
 
 
c.4) Valors representatius del capital 
 
Els valors de renda variable poden figurar en les carteres de negociació, d’inversió ordinària o 
en la de participacions permanents. Es registren en la cartera de participacions permanents 
aquells valors destinats a servir de manera duradora les activitats de l’Entitat. 
 
Els valors de renda variable assignats a la cartera de negociació es presenten valorats al seu 
preu de mercat en el tancament de l'exercici o, si de cas hi manca, al del darrer dia hàbil 
anterior a la data esmentada. 
 
Els valors de renda variable i les participacions en fons d'inversió mobiliària no assignats a la 
cartera de negociació han estat valorats individualment al seu preu mig d'adquisició, o al seu 
valor de mercat, si aquest últim fos inferior, amb l’excepció de les participacions en empreses 
del Grup, consolidables o no, i de les participacions en altres empreses en les quals es 
posseeixi una participació del 20% com a mínim, si no cotitzen a borsa, o del 3% si hi 
cotitzen. El valor de mercat d’aquestes participacions es determina pel valor de la fracció que 
representen de l’interès patrimonial de la filial o empresa associada, corregit en l’import de les 
plusvàlues tàcites existents en el moment de l’adquisició que encara perduren fins al límit del 
preu d’adquisició. 
 
Per a la resta dels títols representatius del capital, el valor de mercat ha estat determinat 
d'acord amb aquests criteris: 
  
1) Valors cotitzats a mercats oficials: cotització mitja del darrer trimestre o la del darrer 
dia hàbil de l'exercici, la menor de les dues. 
 
2) Valors no cotitzats a mercats oficials: segons determina la circular 9/1999 del Banco 
de España és el valor teòric comptable de la participació, obtingut dels últims estats financers 
disponibles (en alguns casos no auditats) de cada una de les societats participades més les 
plusvàlues latents en el moment de l’adquisició que subsisteixen en el de la valoració. 
 
D’acord amb la Circular 4/1991 del Banco de España, les minusvàlues que es posen de 
manifest com a conseqüència d'aquestes comparacions es troben cobertes amb fons de 
fluctuació de valors que es presenten disminuint el saldo dels corresponents epígrafs de l'actiu 
dels balanços de situació adjunts (veure nota 9). 
 
 
c.5) Actius immaterials i materials 
 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren al preu d'adquisició, inclouen el valor 
de l’actualització legal practicada d’acord amb el que estableix el Reial Decret-Llei 7/1996, de 
7 de juny i es presenten nets de la corresponent amortització acumulada (veure notes 10 i 16). 



 

 

L'amortització de l’immobilitzat material es calcula pel mètode lineal tot tenint  
present la vida útil estimada dels béns, i aplicant aquests coeficients:  
 
 

Les despeses de conservació i manteniment produïdes durant l’exercici es carreguen al 
compte de pèrdues i guanys. 
 
Els béns adjudicats per pagament de deutes es comptabilitzen generalment pel valor 
comptable de l’actiu aplicat a la seva adquisició, o pel valor d’adjudicació o de mercat si 
aquests fossin inferiors, deduït inicialment pel fons de sanejament d’actius adjudicats del 25% 
del valor del principal dels crèdits o de la taxació si aquesta fos menor, més, si escau, la 
totalitat dels interessos recuperats, segons estableix la normativa del Banco de España. Així 
mateix, l’Entitat dota les corresponents provisions d’acord amb la seva antiguitat en funció 
dels percentatges establerts a la Circular 4/1991 del Banco de España. Aquestes provisions es 
presenten minorant l’epígraf "Actius materials" del balanç de situació adjunt (veure nota 10). 
 
Sobre els immobles en renda, es constitueix un fons equivalent al diferencial entre el valor 
comptable i la capitalització del diferencial entre el tipus d’interès dels bons a 10 anys i la 
inflació (veure nota 10). 
 
L’immobilitzat immaterial correspon, bàsicament, a software i es presenta pel seu cost inicial 
net de l’amortització acumulada corresponent. L’amortització es calcula mitjançant l’aplicació 
del mètode lineal i considerant una vida útil de 3 anys. L’import registrat a l’epígraf  
“Amortització i sanejament d’actius materials i immaterials” en concepte de dotació a 
l’amortització dels actius immaterials és de 189 milers d’euros. 
 
 
c.6) Compromisos per pensions 
 
En virtut de les reglamentacions i convenis vigents, l'Entitat es veu obligada a complementar al 
seu personal les percepcions de la Seguretat Social en els casos de jubilació, viduïtat, 
orfenesa, incapacitat permanent o gran invalidesa; per als empleats contractats a partir de la 
publicació del XIVè Conveni Col·lectiu (maig de 1986) l'Entitat es troba alliberada d'aquest 
compromís per als casos de jubilació, en els termes establerts en l'esmentat conveni. 
 
A finals de l’any 2001 l’Entitat va signar un acord laboral que va suposar la liquidació del 
sistema anterior de càlcul dels compromisos per pensions del personal actiu, reconeixent uns 
serveis passats l’import dels quals va ésser aportat en data 28 de desembre de 2001 a un pla 
de pensions, per 6.054 milers d’euros. Els compromisos per pensions amb el personal passiu, 
d’acord amb l’autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda, continua cobert mitjançant un 
fons intern de provisió per a pensions registrat en l’epígraf “Provisions per a riscos i càrregues 
– Fons de pensionistes” del passiu dels balanços de situació adjunts (veure nota 14). 
 
Les aportacions al pla de pensions meritades en l’exercici 2004, segons l’acord esmentat, 
s’han enregistrat a l’epígraf “Despeses de personal – Pensions” del compte de pèrdues i 
guanys adjunt (veure nota 20).  
 
Les dotacions al fons intern de pensions dels exercicis 2004 i 2003, corresponent a la 
imputació d’un cost financer del fons esmentat calculat segons el que estableix la circular 

  
  Coeficients 
  mobles 2% 
  Mobiliari 10-15% 
  Instal·lacions 6-12% 
                           equips informàtics i les seves instal·lacions 25% 
   

                

 

4/1991 del Banco de España, es presenta sota l’epígraf “Interessos i càrregues assimilades” 
del compte de pèrdues i guanys adjunts (veure nota 14). 
 
En l’exercici 2003, com a conseqüència de l’acord laboral subscrit el 4 de setembre de 2003, 
es va posar en marxa un programa de jubilació parcial per al personal fix de l’Entitat que 
compleixi els requisits establerts en el Reial Decret 1131/2002. Aquest acord, que tenia una 
duració d’un any i era renovable tàcitament si no era denunciat per una de les parts, no s’ha 
renovat i va vèncer amb data 4 de setembre de 2004. Amb data 22 de desembre de 2004 s’ha 
posat en marxa un nou programa de jubilació parcial amb les mateixes condicions que 
l’esmentat anteriorment que té vigència fins el 31 de desembre de 2005. La totalitat del cost 
per sous, salaris, cotitzacions a la Seguretat Social, aportacions definides a plans de pensions, 
etc., fins l’edat de jubilació acordada amb els treballadors que s’hagin adherit al programa en 
els exercicis 2004 i 2003 o hagin manifestat legalment la seva intenció de fer-ho durant l’any 
2005, figura cobert amb un fons específic que a 31 de desembre de 2004 mantenia un saldo 
de 1.846 milers d’euros, inclòs a l’epígraf “Fons de pensionistes i d’altres obligacions i 
similars” del balanç de situació adjunt. Aquest fons s’ha constituït amb una dotació per import 
de 1.941 milers d’euros a l’epígraf “Crebants extraordinaris - Altres dotacions a fons especials” 
del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2004 adjunt (veure notes 14 i 20). 
 
 
 c.7) Productes derivats 
 
Es mostren com a comptes d'ordre els imports corresponents a les operacions que en la 
normativa del Banco de España reben la denominació genèrica d’operacions de futur (veure 
nota 18), amb les especificitats següents per a cadascuna: 
 
1) Les compra-vendes de divises no vençudes i les permutes financeres de monedes de 
cobertura es comptabilitzen, convertint-se a euros, utilitzant els tipus de canvi mitjà del mercat 
de divises al comptat corresponent al tancament dels exercicis 2004 i 2003. 
     
Les operacions de compra-venda de divises a terminis contractades i no vençudes i que no 
són de cobertura, es valoren als tipus de canvi del mercat de divises a termini. 
    
2) Els futurs financers sobre valors i tipus d'interès recullen, pel seu principal, les 
operacions d'aquesta classe contractades en mercats organitzats. 
 
 3) Les opcions comprades o emeses, es comptabilitzen pel valor d’exercici de 
l’instrument financer subjacent. En les opcions sobre tipus d’interès, s’entén per element 
subjacent l’import sobre el qual es calculen els interessos pactats. 
    
 En les opcions comprades o emeses, les primes cobrades o pagades es registren 
entre els comptes diversos com a actiu patrimonial pel comprador o com un passiu per 
l’emissor. 
 
4)  Els acords sobre tipus d'interès futurs (FRA), permutes financeres d'interessos i altres 
contractes de futur contractats fora de mercats organitzats, es comptabilitzen pel principal de 
l'operació. 
 
Les operacions que han tingut per objecte i per efecte eliminar o reduir significativament els 
riscos de canvi, d'interès o de mercat, existents en posicions patrimonials o en altres 
operacions, s'han considerat de cobertura. En aquestes operacions de cobertura, els beneficis 
o crebants generats s’han periodificat de forma simètrica als ingressos o despeses de 
l'element cobert. 
 
Les operacions que no siguin de cobertura - també denominades operacions de negociació- 
contractades en mercats organitzats, s'han valorat d'acord amb la seva cotització, i les 
variacions en les cotitzacions s'han registrat íntegrament en el compte de pèrdues i guanys, 
com a resultats d’operacions financeres. 



 

 

 
Els resultats de les operacions de negociació contractades fora d'aquests mercats no es 
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys fins a la seva liquidació efectiva. Això no 
obstant, al final de cada període s'efectuen valoracions de les posicions i es provisionen amb 
càrrec a resultats les pèrdues potencials netes per cada classe de risc que resultés d'aquestes 
valoracions. Les classes de riscos que es consideren a aquests efectes són el de tipus 
d'interès, el de preu de mercat i el de canvi. 
 
 
c.8) Impost sobre Societats 
 
La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció del resultat 
econòmic, abans d'impostos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les diferències 
permanents amb el resultat fiscal, entenent-les com a produïdes entre la base imposable i el 
resultat comptable abans d'impostos que no reverteixen en períodes subsegüents. 
 
Les diferències entre l'Impost sobre Societats a pagar i la despesa per aquest impost, 
originades per les diferències temporals d'imputació, es registren com a impost sobre 
beneficis anticipat o diferit, segons correspongui (veure nota 11). 
 
El benefici fiscal corresponent a les deduccions per doble imposició, bonificacions i deducció 
per inversions es considera com un menor import de l'Impost sobre Societats de cada 
exercici. Per tal que aquestes deduccions siguin efectives s'hauran de complir els requisits 
establerts en la normativa vigent. 
 
 
c.9)  Fons de Garantia de Dipòsits 
 
Les contribucions al Fons de Garantia de Dipòsits de Caixes d’Estalvis establertes a la Llei 
18/1982, s’imputen als resultats de l’exercici en què es meriten, d’acord amb la Circular 
4/1991 del Banco de España. 
 
Durant l’exercici 2004 s’ha aportat 321 milers d’euros al Fons de Garantia de Dipòsits, mentre 
que el 2003 se’n varen aportar 342 milers d’euros, registrats en l’epígraf “Altres càrregues 
d’explotació” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts. 
 
 
c.10)  Indemnitzacions per acomiadament 
 
D’acord amb la legislació vigent, existeix l’obligació d’indemnitzar aquells empleats que 
puguin ser acomiadats sense causa justificada.  
 
No existeix cap pla de reducció de personal que faci necessària la dotació d’una provisió per 
aquest concepte.   
 
 
 
5. DEUTES DE L'ESTAT 
 
La composició d'aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre de 2004 i 2003 és 
la següent:  
     
    Any 2004                    (Milers 
d'euros) 

Cartera 
Inversió 
Ordinària 

Cartera 
Inversió 
Venciment 

Cartera 
Negociació 

Total 

    Altres deutes anotats         12.902            24.520                       -          37.422    
         12.902            24.520                       -          37.422    
          

                

 

Any 2003                    (Milers d'euros) Cartera 
Inversió 
Ordinària 

Cartera 
Inversió 
Venciment 

Cartera 
Negociació 

Total 

Altres deutes anotats        13.390           27.847                       -           41.237    
        13.390           27.847                       -           41.237    
 
L’estructura per venciments residuals del saldo a 31 de desembre de 2004 i 2003 és la 
següent:  
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Fins a 3 mesos 4.528 - 
De 3 mesos a 1 any 2.509 9.881 
D'1 a 5 anys 28.520 15.574 
Més de 5 anys 1.865 15.782 

Total 37.422 41.237 
 
La taxa interna de rendibilitat mitja anual d'aquests actius al tancament dels exercicis 2004 i 
2003, calculat sobre el seu valor efectiu, ha estat respectivament del 1,69% i del 2,28%. 
 
L'import nominal d'aquests actius i el dels adquirits temporalment a altres entitats de crèdit 
(veure nota 6) que han estat cedits a tercers amb compromís de recompra i que figuren 
comptabilitzats en el passiu dels balanços de situació adjunts en els epígrafs "Entitats de 
crèdit" (veure nota 6) i "Dèbits a clients" (veure nota 12), segons correspongui, pel valor efectiu 
de cessió segons les normes establertes en la Circular 4/1991, es de 93.303 milers d’euros 
(80.628 el 31 de desembre de 2003). 
 
El valor de mercat d’Altres Deutes Anotats assignats a la cartera d’inversió ordinària l’any 2004 
és de 13.129 milers d’euros. L’any 2003 aquest valor va ser de 13.646 milers d’euros per 
Altres Deutes Anotats.  
 
El valor de mercat dels altres Deutes Anotats assignats a la cartera de venciment l’any 2004 i 
2003 és de 25.748 i 29.703 milers d’euros, respectivament. 
 
Durant els exercicis 2004 i 2003 no s’ha produït cap moviment en el fons de fluctuació de 
valors i mostra un saldo nul al final d’ambdós exercicis. 
 
Tal i com es fa esment a la Nota 4.c.3, l’Entitat ha realitzat vendes de valors assignats a la 
cartera a venciment per import de 16.924 milers d’euros que han suposat un benefici de 1.103 
milers d’euros enregistrats com a beneficis nets en la venda de cartera d’inversió a venciment 
en l’epígraf de “Beneficis extraordinaris” (veure nota 20). 
 
 
6. ENTITATS DE CRÈDIT 
 
La composició d'aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2004 i 2003 és la 
següent: 
 
     
             ACTIU             PASSIU 

(Milers d'euros) 2004 2003 2004 2003 
Per naturalesa     
Comptes mutus 3.891 7.421 - - 
Dipòsits 33.616 11.419 13.812 50.936 
Adquisició-Cessió temporal d'actius 72.124 43.272 7.030 - 
Altres comptes 1.354 1.622 31 31 
  110.985 63.734 20.873 50.967 



 

 

 
     

Per monedes     
En euros 109.680 62.140 20.855 50.797 
En moneda estrangera 1.305 1.594 18 170 
  110.985 63.734 20.873 50.967 
 
El detall del saldo dels epígrafs d'“Entitats de crèdit” de l’actiu i el passiu presenta els terminis 
residuals següents de venciment des del 31 de desembre: 
     
             ACTIU             PASSIU 
(Milers d'euros) 2004 2003 2004 2003 
Fins a 3 mesos 101.369 42.232 7.528 35.700 
De 3 mesos a 1 any - 11.886 3.079 3.602 
D'1 a 5 anys 9.616 9.616 7.129 8.175 
Més de 5 anys - - 3.137 3.490 
Total 110.985 63.734 20.873 50.967 
 
 
7. CRÈDITS SOBRE CLIENTS 
 
La composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació adjunts a 31 de desembre 
de 2004 i 2003 per monedes i sectors és la següent: 
   

(Milers d'euros) 2004 2003 
Per naturalesa i sector   
Crèdit a Administracions Públiques espanyoles   
          Risc corrent 18.098 18.959 
          Risc dubtós - 22 
 18.098 18.981 
Crèdit a altres sectors residents   
          Crèdit comercial 34.264 31.145 
          Deutors amb garantia real 863.075 801.255 
          Altres deutors a termini 262.662 229.306 
          Deutors a la vista i varis 21.265 19.529 
          Risc dubtós 10.396 9.569 
  1.191.662 1.090.804 
Crèdit a no residents   
          A Administracions Públiques no residents 468 672 
          Altres deutors a termini 3.033 3.007 
          Risc dubtós 250 249 
  3.751 3.928 
Fons d'insolvències (25.798) (21.347) 
 Total 1.187.713 1.092.366 
      
Per monedes   
En euros 1.187.424 1.091.841 
En moneda estrangera 289 525 
 Total 1.187.713 1.092.366 
 
   

Per venciments   
Fins a 3 mesos 68.466 65.145 
De 3 mesos a 1 any 103.246 88.322 

                

 

D'1 a 5 anys 335.057 312.153 
Més de 5 anys 674.503 618.724 
Resta* 32.239 29.369 
Fons d'insolvències (25.798) (21.347) 
 Total 1.187.713 1.092.366 
   
* Venciment no determinat, vençut o sense classificar   
 
A continuació es desglossa el saldo de crèdits sobre clients el 31 de desembre de 2004 i 2003 
en operacions a tercers, empreses del Grup i participades: 
   

(Milers d'euros) 2004 2003 
Tercers 1.186.707  1.091.956  
Empreses del Grup i participades 1.006  410  
 Total 1.187.713  1.092.366  
  
La rendibilitat mitja de la cartera de préstecs i crèdits de l'Entitat corresponent a l'exercici 
2004 ha estat del 4,13% (4,70% en l’exercici 2003). 
 
A 31 de desembre de 2004 el saldo viu dels actius titulitzats és de 187.679 milers d’euros, 
havent-se produït dues titulitzacions d’actius durant l’exercici 2004 per un import total de 200 
milions d’euros. 
 
El detall dels actius titulitzats que a 31 de desembre de 2004 no s’havien cancel·lat és el 
següent: 
    
(Milers d'euros)   
Any Fons de titulització Aportació 

d'actius 
Saldo 
vigent a 
31/12/04 

2001 AyT 6 FTPYME 8.114 1.707 
2002 AyT 9 FTPYME-ICO III Fondo de Titulización de Activos 6.872 2.684 
2002 AyT FTGENCAT I Fondo de Titulización de Activos 18.900 9.646 
2004 AyT HIPOTECARIO MIXTO 100.000 82.217 
2004 TDA 20 MIXTO 100.000 91.425 
 Total   233.886 187.679 
 
El moviment del fons d’insolvències relatiu als saldos d’”Entitats de crèdit” i de “Crèdits sobre 
clients”, que tal com s’indica en la nota 4.c.2.3) inclou les provisions específiques, genèrica i el 
fons de cobertura estadística, durant els exercicis 2004 i 2003 ha estat el següent:  
   

(Milers d'euros) 2004 2003 
Saldo inicial 21.347 17.047 
Més:    Dotacions netes de l'exercici 6.063 6.713 
Menys: Fons recuperats  (1.167) (1.762) 
            Utilització de fons (445) (362) 
            Traspàs a altres fons - (289) 
Total Fons d'Insolvències 25.798 21.347 
Del què:   
           Provisions per a riscos específics 6.892 3.613 
           Provisió genèrica 8.831 8.309 
           Fons Estadístic de Cobertura 10.075 9.425 
  25.798 21.347 
 



 

 

El detall de l’epígraf d’”Amortitzacions i provisions per a insolvències” dels comptes de 
pèrdues i guanys adjunts dels exercicis 2004 i 2003 és el següent: 
   

(Milers d'euros) 2004 2003 
Dotacions netes amb càrrec a resultats 6.696 6.722 
Més:    Amortitzacions sense fons 6 15 
Menys: Fons recuperats  (1.167) (1.762) 
            Recuperació d'actius en suspens (206) (183) 
Total 5.329 4.792 
 
Dins d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2004, a més de les 
dotacions netes per a insolvències de crèdits, s’inclouen 61 milers d’euros i 572 milers d’euros 
corresponents, respectivament, a dotacions netes per avals i passius contingents i pel fons 
genèric de renda fixa. 
 
 
8. OBLIGACIONS I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA 
 
El 31 de desembre de 2004 i 2003, la composició de la cartera d'obligacions i altres valors de 
renda fixa és la següent:  
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
D'emissió pública 1.576  1.562  
Altres emissors   
          Entitats de crèdit 4.348  3.975  
          Altres residents 36.328  8.070  
          No residents 49.657  20.724  
Fons d'insolvències (861) (289) 
Total 91.048  34.042  
     
Per monedes   
En euros 91.048 34.042 
En moneda estrangera - - 
Total 91.048 34.042 
 
L’epígraf “Obligacions i altres valors de renda fixa – D’altres sectors residents” inclou a 31 de 
desembre de 2004 bons de titulització d’actius titulitzats per Caixa Manlleu durant l’exercici i 
durant exercicis anteriors per un import de 34.786 milers d’euros, el detall dels quals és el 
següent: 
 

 Milers d’euros 
FTA 6, Fondo de Titulización de Activos 800 
AyT 6 Fondo de Titulización de Activos 915 
AyT 9 Fondo de Titulización de Activos 399 
AyT FTGencat 1 Fondo de Titulización de Activos 899 
AyT Hipotecario Mixto, Fondo de Titulización de Activos 16.230 
TDA-20 Mixto, Fondo de Titulización de Activos 15.543 
 34.786 

 
 
 
 
 
 
 

                

 

El detall del moviment el 2004 i 2003 que presenta aquest epígraf és el següent: 
      
(Milers d'euros) Saldo a 

31.12.03 
Altes Baixes Revalorització 

Actualització 
Sanejaments 

Saldo a 
31.12.04 

D'emissió pública 1.562 - - 14 1.576 
Altres emissors      
     Entitats de crèdit 3.975 - - 373 4.348 
     Altres sectors residents 8.070 150.550 (122.281) (11) 36.328 
     No residents 20.724 34.727 (5.192) (602) 49.657 
Fons d'insolvències (289) (572) - - (861) 
Total 34.042 184.705 (127.473) (226) 91.048 
 
 
      
(Milers d'euros) Saldo a 

31.12.02 
Altes Baixes Revalorització 

Actualització 
Sanejaments 

Saldo a 
31.12.03 

D'emissió pública 1.608 - (59) 13 1.562 
Altres emissors      
     Entitats de crèdit 2.023 2.060 (113) 5 3.975 
     Altres sectors residents 11.469 3.803 (7.204) 2 8.070 
     No residents 17.492 19.305 (15.991) (82) 20.724 
Fons d'insolvències - (289) - - (289) 
Total 32.592 24.879 (23.367) (62) 34.042 
 
Durant els exercicis 2004 i 2003 no s’ha produït cap moviment en el fons de fluctuació de 
valors, que mostra un saldo nul al final d’ambdós exercicis. 
 
La totalitat dels valors que composen l’epígraf ’“Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” 
cotitzen a mercats organitzats. 
  
El detall d’”Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” en cartera el 31 de desembre de 2004 i 
2003 per venciments, si l’Entitat els manté fins a l’amortització, és el següent: 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Fins a 3 mesos 1.971  - 
De 3 mesos a 1 any 1.776  1.351  
D'1 a 5 anys 42.847  18.190  
Més de 5 anys 45.315  14.790  
Fons d'insolvències (861) (289) 
Total 91.048  34.042  
  
La totalitat del saldo de l’epígraf “Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” està classificat en 
la cartera d’inversió ordinària. 
  
La taxa mitja de la rendibilitat de les Obligacions i Altres valors de Renda Fixa ha estat del 
3,22% en l’exercici 2004 i del 3,28% en l’exercici 2003. 
 
El valor de mercat, a 31 de desembre de 2004 i 2003, dels títols que formen part de l’epígraf 
“Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” és de 92.758 milers d’euros i de 34.553 milers 
d’euros, respectivament. 
 
 
 



 

 

9. ACCIONS I ALTRES TÍTOLS DE RENDA VARIABLE I PARTICIPACIONS EN 
EMPRESES DEL GRUP 
 
L’epígraf d’”Accions i Altres títols de Renda Variable” dels balanços de situació adjunts 
recullen les accions i títols de societats en què la participació de l'Entitat és inferior al 3% en el 
cas de societats amb cotització oficial a mercats organitzats i al 20% en el cas de societats no 
cotitzades a mercats organitzats, així com les participacions en fons d'inversió mobiliària.  
 
L’epígraf de “Participacions en empreses del Grup” dels balanços de situació adjunts recull les 
participacions corresponents a les entitats o empreses amb les quals es manté una unitat de 
decisió. 
 
La composició i moviment dels exercicis 2004 i 2003 d’aquests epígrafs dels balanços de 
situació adjunts és la següent: 
 

 
Les altes en l’epígraf “Participacions en empreses del Grup” produïdes durant l’exercici 2004 
corresponen a l’ampliació de capital de Inverpro Desenvolupament, S.L. per import de 3.030 
milers d’euros i a la constitució de Caixa Manlleu Preferents, S.A., Societat Unipersonal per un 
import de 61 milers d’euros de capital social. Amb data desembre de 2004, Caixa Manlleu 
Preferents, S.A, Societat Unipersonal ha emès Participacions Preferents amb la garantia 
solidaria i irrevocable de Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu per un import de 12 milions 
d’euros ampliable a 18 milions d’euros. Aquestes participacions preferents tenen un dividend 
variable trimestral igual a l’Euribor a 3 mesos, més el 0,20% anual, amb un mínim garantit del 
3% fins el 30 de juny del 2005 i amb la garantia solidària i irrevocable de l’entitat. 
 
 

(Milers d'euros)
Saldo a 

31.12.03 Altes Baixes

Revaloració 
Actualització 
Sanejaments

Saldo a 
31.12.04

Per naturalesa

Acc. i altres títols de renda variable
     Entitats de crèdit 608 5.470 (5.061) - 1.017
     Altres sectors residents 13.950 2.923 (4.768) 3 12.108
     No residents 680 2.003 (1.266) - 1.417
(-) Fons de fluctuació de valors (919) (245) 594 - (570)
Participacions en el grup - - - -
     Entitats de crèdit - - - - -
     Altres 94 3.061 - - 3.155
 14.413 13.212 (10.501) 3 17.127

(Milers d'euros)
Saldo a 

31.12.02 Altes Baixes

Revaloració 
Actualització 
Sanejaments

Saldo a 
31.12.03

Per naturalesa

Acc. i altres títols de renda variable
     Entitats de crèdit 223 900 (514) (1) 608
     Altres sectors residents 7.510 13.506 (7.066) - 13.950
     No residents 559 630 (509) - 680
(-) Fons de fluctuació de valors (1.389) (76) 546 - (919)
Participacions en el grup
     Entitats de crèdit - - - - -
     Altres - 94 - - 94
Participacions
     Entitats de crèdit 162 - (162) - -
     Altres 2.389 - (2.389) - -
 9.454 15.054 (10.094) (1) 14.413

                

 

 
A continuació es detalla la informació més rellevant de les empreses del Grup, amb indicació 
del percentatge de participació que directament hi posseeix l’Entitat : 

 
 
Les vendes de la cartera d'inversió ordinària en els exercicis 2004 i 2003 han generat uns 
beneficis de 2.305 i 1.270 milers d'euros i unes pèrdues de 34 i 221 milers d'euros, 
respectivament. Aquests resultats es registren a l’epígraf “Resultats per operacions 
financeres” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts. 
 
La composició per monedes d’aquests epígrafs dels balanços de situació adjunts és la 
següent: 
 
   
(Milers d'euros) Saldo a 

31.12.04 
Saldo a 
31.12.03 

Per monedes   
En euros 17.127 14.413 
En moneda estrangera - - 
Total 17.127 14.413 
 
Els epígrafs “Accions i altres títols de renda variable” i “Participacions en empreses del grup” 
formen el total de la cartera de renda variable. La classificació per categories de valoració de 
la cartera de renda variable sense considerar el saldo del compte “Fons de Fluctuació de 
Valors” és la següent: 
 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Cartera de negociació - 95  
Cartera d'inversió 14.542  15.143  
Cartera permanent 3.155  94  
Total 17.697  15.332  
 
Els criteris de classificació utilitzats, d’acord amb la Circular 4/1991 del Banco de España, i les 
seves modificacions posteriors, han estat els següents: 
 
Cartera de negociació: serà formada per aquells valors de mercat continu que tinguin com a 
finalitat beneficiarse a curt termini de les variacions de cotització. 
 

(Milers d'euros)

Denominació social

Inverpro 
Desenvolupament, S.L.

Caixa Manlleu 
Preferents S.A.

Itinerari 2002, S.L.
Corredoria 

d'Assegurances Caixa 
de Manlleu, S.L.

Domicili social C/Pont 16-18 C/Pont 16-18 C/Pont 16-18 C/Pont 16-18
Població Manlleu Manlleu Manlleu Manlleu

Activitat Activitat immobiliària
Inversió en actius 

financers
Agència de viatges

Intermediació 
d'Assegurances

Data de constitució 23/07/2003 30/03/2004 15/02/2002 17/01/1997
Cost en llibres de la 
participació individual

3.030 61 61 3

Capital social desemborsat 3.030 18.061 120 3
Reserves (2) - 13 219
Ingressos 893 23 854 1.451
Resultat net 5 - 14 75
% participació de l'Entitat a 
31/12/04

100% 0,34% 51% 100%

Dividends rebuts per Caixa de 
Manlleu en l'exercici

- - - -

Mètode de consolidació
Integració global Integració global Posada en equivalència Posada en equivalència 



 

 

Cartera de participacions permanents: s’hi inclouran els valors de renda variable que suposin 
participacions estables en societats que contribueixin de manera duradora a les activitats del 
Grup (societats del Grup no consolidables). 
 
Cartera d’inversió ordinària: serà formada per aquelles inversions en renda variable que no 
estiguin classificades en cap altra cartera. 
 
La composició d’aquesta cartera de renda variable segons la seva admissió o no a cotització a 
mercats organitzats, sense considerar el saldo del compte “Fons de Fluctuació de Valors”, és 
la següent: 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Accions i altres títols de renda variable   
     Amb cotització a mercats organitzats 10.276  11.220  
     Sense cotització a mercats organitzats 7.421  4.112  
Total 17.697  15.332  
 
La diferència entre el valor comptable dels títols de renda variable amb cotització a mercats 
oficials que componen la cartera d'inversió ordinària i el seu valor de cotització al tancament 
de l'exercici 2004, reflecteix una plusvàlua latent de 6.735 milers d’euros (3.625 milers d’euros 
a 31 de desembre de 2003). 
 
L'import dels dividends de la cartera de valors percebuts en l’exercici 2004 puja a 398 milers 
d’euros (396 milers d’euros en l’exercici 2003) i es registra a l’epígraf “Rendiment de la cartera 
de renda variable” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts. 
 
El fons de fluctuació de valors afecte a la cartera de valors de renda variable ha experimentat 
el moviment següent en els exercicis 2004 i 2003: 
  
(Milers d'euros)  
Saldo a 31 de desembre de 2002 1.389 
Dotació neta de l'exercici 76 
Fons que han quedat disponibles (1.092) 
Traspassos de l'exercici 546 
Saldo a 31 de desembre de 2003 919 
Dotació neta de l'exercici 245 
Fons que han quedat disponibles (594) 
Traspassos de l'exercici - 
Saldo a 31 de desembre de 2004 570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

 
10. ACTIUS MATERIALS  
 
Les variacions registrades en el cost actualitzat dels béns durant els exercicis 2004 i 2003 han 
estat les següents: 
     
(Milers d'euros) Terrenys i 

edificis 
d'ús 
propi 

Altres 
immobles 

Mobiliari i 
instal·lacions 

Immobilitzat 
Obra Social 

Saldo a 31 de desembre de 2002 13.578 5.713 22.768 4.590 
Altes 235 2.793 3.608 52 
Baixes (386) - (2.463) (163) 
Traspassos 3.446 (3.429) (20) 3 
Altres - - - - 
Saldo a 31 de desembre de 2003 16.873 5.077 23.893 4.482 
Altes - 4.380 2.887 11 
Baixes - (107) (2.261) (143) 
Traspassos 672 (566) 410 - 
Altres - - - - 
Saldo a 31 de desembre de 2004 17.545 8.784 24.929 4.350 
 
S’estima que com a resultat de l’increment de valor dels Actius Materials originat per les 
operacions d’actualització realitzades a l’empara del RDL 7/1996, la dotació per a 
amortitzacions a realitzar en el pròxim exercici s’incrementarà en 90 milers d’euros 
aproximadament. 
 
L’evolució de l’amortització acumulada durant els exercicis 2004 i 2003 ha estat la següent: 
     
(Milers d'euros) Terrenys i 

edificis 
d'ús 
propi 

Altres 
immobles 

Mobiliari i 
instal·lacions 

Immobilitzat 
Obra Social 

Saldo a 31 de desembre de 2002 1.854 232 10.758 1.675 
Altes 261 46 2.615 243 
Baixes i altres moviments (116) - (2.249) (134) 
Saldo a 31 de desembre de 2003 1.999 278 11.124 1.784 
Altes 292 48 2.694 234 
Baixes i altres moviments - - (1.925) (142) 
Saldo a 31 de desembre de 2004 2.291 326 11.893 1.876 
 
El saldo dels immobles procedents d’adjudicacions d’actius a 31 de desembre de 2004 i 2003 
és de 299 i 242 milers d’euros, respectivament. 
 
En relació als edificis en renda, els productes obtinguts amb el seu arrendament presenten un 
import a 31 de desembre de 2004 i 2003, de 107 i 85 milers d’euros, respectivament (veure 
nota 20). També, sobre aquests immobles, l'Entitat té constituït un fons de sanejament 
equivalent al diferencial entre el valor comptable i la capitalització de la seva renda anual, amb 
un import, a 31 de desembre de 2004 i 2003, de 25 milers d’euros, import inclòs en l'apartat 
"Fons de Cobertura d’Immobilitzat", on també hi figura inclòs la cobertura dels immobles 
procedents d’adjudicacions d’actius, ascendint aquest fons a un import total de 94 milers 
d’euros (91 milers d’euros en l’exercici 2003). 
 
 
 
 



 

 

11. ALTRES ACTIUS - ALTRES PASSIUS 
 
El detall dels epígrafs “Altres actius” i “Altres passius” a 31 de desembre de 2004 i 2003 és el 
següent: 
              ACTIU             PASSIU 

(Milers d'euros) 2004 2003 2004 2003 
Xecs a càrrec d'entitats de crèdit 162 158 - - 
Obligacions a pagar - - 2.832 2.241 
Operacions en camí 4.765 9.707 5.429 4.182 
Pèrdues potencials per rectific. de 
interessos en oper. de cobertura - - 3.690 - 
Hisenda Pública     
   Impost sobre beneficis anticipat  7.864 6.475 - - 
   Impost sobre beneficis diferit - - 291 303 
Retencions i pagaments a compte     
   de l'Impost sobre Societats 1.855 1.551 - - 
   altres conceptes 13 1.070 - - 
Comptes de recaptació - - 8.494 8.486 
Comptes especials - - 602 1.077 
Op. Financeres pendents de liquidar 579 1.713 - - 
Fiances donades en efectiu 230 181           - 
Beneficis latents per rectificació de 
interessos en operacions de cobertura 3.852 - - - 
Opcions adquirides 20 19 - - 
Fons Obra Social - - 5.431 5.746 
Altres conceptes - - 671 60 

  19.340 20.874 27.440 22.095 
 
L'import en concepte d'impost sobre beneficis anticipat s'ha generat per les diferències 
temporals en la imputació de despeses en aplicació de criteris fiscals i comptables diferents.  
 
L'import en concepte d'impost sobre beneficis diferit ve generat pel diferent criteri d'imputació 
temporal d'ingressos i costos de les adquisicions i cessions d'actius monetaris amb rendiment 
implícit, així com per les diferències en el tractament fiscal i comptable en l'amortització 
d'immobilitzat. 
 
• Fons d’Obra Social 
 
La normativa vigent disposa que les Caixes d’Estalvi destinaran al finançament d’Obres 
Socials pròpies i en col·laboració la totalitat dels excedents anuals, una vegada que han estat 
deduïts dels mateixos, els imports destinats a Reserves i a la provisió de l’impost sobre 
societats. 
 
El moviment d’aquest fons durant els exercicis 2004 i 2003 ha estat el següent: 
  

(Milers d'euros)   
Saldo a 31 de desembre de 2002 6.018 
Distribució de l'excedent de 2002 1.467 
Despeses de manteniment de 2003 (1.739) 
Saldo a 31 de desembre de 2003 5.746 
Distribució de l'excedent de 2003 1.527 
Despeses de manteniment de 2004 (1.842) 
Saldo a 31 de desembre de 2004 5.431 

                

 

La reserva d’actualització Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, s’incorporà al balanç de 
situació integrant dels comptes anuals de l’exercici 1996, com a conseqüència de les 
operacions d’actualització del valor dels Actius Materials de l’Obra Social practicades d’acord 
amb la normativa que va regular aquestes operacions, menys el gravamen fiscal del 3% de 
l’import de les revaloracions. 
 
El detall del saldo de l’esmentada Reserva d’Actualització és el següent: 
  
(Milers d'euros)  

Revaloració dels Actius Materials de l'Obra Social 868 
Gravamen fiscal - 3% sobre la revaloració (26) 
  842 
 
El saldo del Fons d’Obra Social a 31 de desembre es correspon amb les següents aplicacions: 
 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Fons materialitzats en immobilitzat 2.474  2.698  
Fons disponibles 2.957  3.048  
Total Fons de l'Obra Social 5.431  5.746  
 
De conformitat amb el que s’ha indicat en la Nota 1, la proposta de distribució de l’excedent 
de l’exercici 2004 que es sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General de l’Entitat contempla 
destinar 1.597 milers d’euros al Fons d’Obra Social, pujant el pressupost d’Obra Social per a 
l’exercici 2005 a 2.074 milers d’euros. 
 
 
12. DÈBITS A CLIENTS 
 
La composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació adjunts a 31 de desembre 
de 2004 i 2003, per naturalesa i sectors i monedes de contractació, és la següent: 
 

 

(Milers d'euros) 2004 2003
Per naturalesa i sector
Dipòsits d'estalvi
          A la vista
                Administracions Públiques 17.668 13.222
                Comptes corrents 320.160 269.313
                Comptes d'estalvi 150.069 133.196
                No residents 1.470 1.780

489.367 417.511
          A termini
                Imposicions a termini 785.706 647.199
                No residents 10.481 10.455

796.187 657.654
          Altres dèbits 
                Cessió temporal d'actius 96.627 86.744

96.627 86.744
 1.382.181 1.161.909

Per monedes
En euros 1.380.610 1.159.972
En moneda estrangera 1.571 1.937
 1.382.181 1.161.909



 

 

L’estructura dels dipòsits, d'acord amb els terminis romanents de venciment des del 31 de 
desembre de 2004 i 2003, és la següent:  
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Fins a 3 mesos 802.473 749.815 
De 3 mesos a 1 any 221.825 243.135 
D'1 a 5 anys 145.389 72.268 
Més de 5 anys 212.494 96.691 
  1.382.181 1.161.909 
 
Dins d’aquest epígraf, la rúbrica “Dipòsits d’estalvi – Altres dèbits” recull l’import dels Deutes 
de l’Estat cedits amb compromís de recompra (veure nota 5). 
 
Dins l’epígraf “Altres sectors residents – Imposicions a termini” s’inclou l’emissió de cèdules 
hipotecàries per import de 200.000 milers d’euros. Les característiques d’aquestes emissions 
són les següents:  
 

 
L’Entitat ha contractat cinc swaps sobre tipus d’interès per cobrir el tipus d’interès fix meritat 
per les esmentades cèdules (veure nota 18). 
 
A 31 de desembre de 2004, del total “Dèbits a clients”, 19.823 milers d’euros corresponen a 
empreses del Grup, dels quals 18.000 milers d’euros corresponen al dipòsit per les 
participacions preferents esmentades a la Nota 9. 
 
 
13. COMPTES DE PERIODIFICACIÓ 
 
La composició d'aquest epígraf dels balanços de situació adjunts és la següent:  
      
         ACTIU           PASSIU 
(Milers d'euros) 2004 2003  2004 2003 
Productes meritats no vençuts d'inversions 6.418 5.355  - - 
   no preses a descompte      
Despeses pagades no meritades 181 184  - - 
Meritacions de costos no vençudes - -  1.788 1.870 
Despeses meritades no vençudes - -  2.861 5.112 
Productes anticipats d'operacions actives - -  378 355 
   a descompte      
Altres periodificacions 647 2.464   21 7 
 Total 7.246 8.003   5.048 7.344 

(Miles de euros)

Emisión
Fecha 

Emisión Serie
Importe 
Nominal

Tipos de 
Interés 

Nominal
Abono del 

Cupón
Fecha de 

Amortización

Importe 
Pendiente 

de Amortizar
AyT Cédulas Cajas III 

FTA 26/06/2002 - 40.000 5,26% 28 de junio 26/06/2012 40.000
AyT Cédulas Cajas IV 

FTA 11/03/2003 - 50.000 4,01% 11 de marzo 11/03/2013 50.000
AyT Cédulas Cajas VI 

FTA 05/04/2004 - 60.000 4,00% 7 de abril 05/04/2014 60.000

A 36.585 4,00%
18 de 

noviembre 18/11/2014 36.585

B 13.415 4,26%
18 de 

noviembre 18/11/2019 13.415

AyT Cédulas Cajas VIII 
FTA

18/11/2004

                

 

14. PROVISIONS PER A RISCOS I CÀRREGUES I FONS PER A RISCOS BANCARIS 
GENERALS 
 
El detall i moviment, pel que fa a 2004 i 2003 d'aquest epígraf dels balanços de situació 
adjunts és el següent:  
      

2004 (Milers d'euros) 
Saldo a 
31.12.03 Dotacions 

Fons 
utilitzats 

Traspassos i altres 
moviments 

Saldo a 
31.12.04 

Fons de pensions intern 5.848 2.105 (518) - 7.435 
Altres fons específics 1.054 332 (282) (37) 1.067 
  6.902 2.437 (800) (37) 8.502 
            

2003 (Milers d'euros) 
Saldo a 
31.12.02 Dotacions 

Fons 
utilitzats 

Traspassos i altres 
moviments 

Saldo a 
31.12.03 

Fons de pensions intern 6.842 280 (418) (856) 5.848 
Altres fons específics 1.018 62 (239) 213 1.054 
  7.860 342 (657) (643) 6.902 
 
• Fons de pensions 
 
Tal i com s’indica a la nota 4.c.6) l’Entitat té exterioritzats, d’acord amb la normativa vigent, els 
compromisos per pensions amb el seu personal actiu mitjançant un pla de pensions. Els 
compromisos per pensions amb el personal passiu anterior al 2001 continuen coberts 
mitjançant un fons intern.  
 
Els càlculs actuarials reflectits en l’estudi d’un professional independent a 31 de desembre de 
2004 i 2003, han estat fets amb criteris financers i actuarials. El seu valor és igual al capital que 
en el moment present (31 de desembre de 2004 i 2003) és equivalent al fluxe futur dels 
pagaments esperats. Per a aquest càlcul s’apliquen factors d’índole econòmica:  
 
  

Taxa nominal d'actualització 4,50% 
Taxa de revisió de les pensions 2,50% 

 
i també factors d’índole biomètrica: expectativa de vida i taules de supervivència PERM/F - 
2000P. 
 
Segons aquest estudi actuarial i el realitzat a 31 de desembre de 2003, el detall dels 
compromisos per pensions a 31 de desembre, és el següent:  
   
             Passiu meritat 
(Milers d'euros) 2004 2003 
Per pensions causades 5.437 5.625 
  5.437 5.625 
 
Addicionalment, l’import meritat a l’epígraf de “Fons de pensions intern” a l’exercici 2004, 
recull els compromisos addicionals amb alguns empleats de l’Entitat per import de 152 milers 
d’euros. 
 
Les dotacions al “Fons de pensions intern” de l’exercici 2004 corresponen per import de 153 
milers d’euros a la meritació del cost financer del fons esmentat calculat segons estableix la 
Circular 4/1991 del Banco de España, que es presenta sota l'epígraf "Interessos i càrregues 
assimilades" del compte de pèrdues i guanys adjunt, i a la dotació per import de 1.941 milers 
d’euros per atendre el valor estimat per l’Entitat dels compromisos futurs assumits amb el 
personal que s’ha acollit al programa de jubilació parcial al que es fa menció a les Notes 4c.6. i 
20. 



 

 

 
• Altres fons específics 
 
S’inclouen sota aquest epígraf el Fons d’autoassegurança per un import de 451 milers d’euros 
a 31 de desembre de 2004 i 2003 que recull els fons dotats per la pròpia Entitat per a cobrir 
possibles contingències de robatori, atracament i crebants varis. 
 
• Fons per a riscos bancaris generals 
 
Durant l’exercici 2004, amb el coneixement i presa de raó del Banco de España, l’Entitat ha 
recuperat amb abonament a l’epígraf “Crebants extraordinaris – Altres dotacions netes a fons 
especials” la totalitat de l’import enregistrat al 31 de desembre de 2003 en l’epígraf “Fons per 
a riscos bancaris generals”. 
 
 
15. PASSIUS SUBORDINATS 
 
El saldo reflectit en els balanços de situació adjunts correspon a dues emissions d'obligacions 
subordinades. 
 
La primera emissió, amb data del 30 de juny de 1989 per un import de 7.212 milers d’euros, 
està representada per 12.000 títols al portador de 601,01 euros de valor nominal cada un. El 
tipus d'interès a què s'ha remunerat aquest passiu ha estat del 3,25% per a l’últim trimestre 
del 2004 (3,25% en l’últim trimestre de l’exercici 2003).  
 
L'emissió té caràcter perpetu. Malgrat tot, hi ha la possibilitat de reemborsament als 20 anys, 
prèvia autorització del Banco de España. 
 
La segona emissió, amb data de l’11 de setembre de 2003 per un import de 10.000 milers 
d’euros, està representada per 20.000 títols de 500 euros de valor nominal cada un. L’últim 
trimestre del 2004 aquest passiu s’ha remunerat a un tipus d’interès del 2,50%. 
 
Aquesta emissió s’amortitzarà el dia 1 de juny de 2013. Malgrat tot, l’Entitat podrà, prèvia 
autorització del Banco de España i passats 5 anys, decidir amortitzar, a la par i sense 
despeses, la totalitat dels valors representatius d’aquesta emissió. 
 
Els interessos anuals, d’aquestes dues emissions, acreditats en els exercicis 2004 i 2003 han 
pujat a 492 i 314 milers d’euros, respectivament i s’han enregistrat a l’epígraf “Interessos i 
càrregues assimilades” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts (veure nota 20). 
 
Les citades emissions van ser cobertes en la seva totalitat i han rebut del Banco de España la 
qualificació necessària per ésser computables com a recursos propis de segona categoria de 
conformitat amb la normativa vigent. 
 
 
16. RESERVES I RESERVES DE REVALORACIÓ 
 
La composició de les reserves i reserves de revaloració de l'Entitat a 31 de desembre de 2004 
i 2003, així com les seves variacions durant aquests exercicis, ha estat la següent: 

 

(Milers d'euros)

Reserves 
generals

Reserves de 
revaloració

Saldo a 31 de desembre de 2002 62.288 3.035
Distribució de l'excedent de l'exercici 2002 5.203 -
Saldo a 31 de desembre de 2003 67.491 3.035
Distribució de l'excedent de l'exercici 2003 5.415 -
Saldo a 31 de desembre de 2004 72.906 3.035

                

 

L'import restant de l'excedent dels exercicis 2003 i 2002 ha estat aplicat al Fons de l'Obra 
Social per 1.527 i 1.467 milers d’euros, respectivament (veure nota 11). 
 
La reserva d’actualització Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, incorporada al balanç de 
situació integrant dels comptes anuals de l’exercici 1996, és conseqüència de les operacions 
d’actualització del valor dels Actius Materials de la Caixa practicades d’acord amb la 
normativa que regula aquestes operacions, menys el gravamen fiscal del 3% de l’import de les 
revaloracions. 
 
El detall del saldo de les Reserves d’Actualització és el següent: 
  
(Milers d'euros)  

Revaloració dels Actius Materials de la Caixa 3.129 
Gravamen fiscal - 3% sobre la revaloració (94) 

Total 3.035 
 
Les operacions d’actualització i el saldo d’aquesta van ésser aprovades per la Inspecció 
d’Hisenda durant l’any 1998. Per tant, aquesta reserva es podrà destinar a eliminar resultats 
comptables negatius i a partir del 31 de desembre de 2006 a reserves de lliure disposició. El 
saldo de la reserva no podrà ser distribuït, directament o indirectament, a menys que la 
plusvàlua hagi estat realitzada mitjançant la venda o amortització total dels elements 
actualitzats. 
 
• Recursos propis 
 
Segons determina la norma quarta de la Circular 5/1993, de 26 de març, del Banco de España, 
els grups consolidables d’entitats de crèdit han de mantenir en tot moment un volum suficient 
de recursos propis per cobrir la suma de les exigències per risc de crèdit, segons els actius, 
compromisos i altres comptes d’ordre que presenten aquest risc; per risc de canvi, segons la 
posició global neta en divises, per risc de mercat de la cartera de negociació, com també per 
donar cobertura als riscos derivats de ser un grup mixt compost, si s’escau, per grups 
d’entitats de crèdit i d’entitats asseguradores. Els recursos propis són suficients sempre que 
es mantingui un coeficient de solvència no inferior al 8%, i aquest coeficient de solvència es 
defineix com  el quocient entre recursos propis ponderats de la manera que estableix la 
Circular esmentada. 
 
Aquesta circular constitueix el desenvolupament final, en l'àmbit de les entitats de crèdit, de la 
legislació sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres a 
partir de la Llei 13/1992, d’1 de juny, del Reial Decret  1343/1992, de 6 de novembre, i de 
l’Ordre Ministerial de 30 de desembre de 1992. S’hi estableix també que el deute subordinat 
constitueix un recurs propi de segona categoria, i que és computable com a tal la part que no 
excedeixi del 50% dels recursos propis bàsics, com també que la totalitat de recursos propis 
de segona categoria no excedeixi el 100% dels recursos propis bàsics en la part que aquest 
excés no s’hagi eliminat per la primera limitació esmentada. 
 
Els recursos propis computables de l'Entitat, segons el que descriu la Llei 13/1992 d'1 de juny, 
Circular 5/1993 del Banco de España i la normativa que la desenvolupa, a 31 de desembre de 
2004, són de 116.016 milers d’euros (94.605 milers d’euros a 31 de desembre de 2003), i són 
superiors en 24.986 milers d’euros als recursos exigits per la legislació vigent (19.639 milers 
d’euros en l’exercici 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17.  COMPTES D'ORDRE 
 
Els principals compromisos i altres operacions vigents a 31 de desembre de 2004 i 2003 són 
els següents:  
 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Passius contingents 34.678  28.347  
     Avals i altres caucions prestades 33.892  27.844  
     Crèdits documentaris 545  503  
     Passius contingents dubtosos 241  - 
Compromisos i riscos contingents 266.661  179.028  
     Disponible per tercers 266.661  176.624  
     Altres compromisos - 2.404  
 Total 301.339  207.375  
 
 
18. OPERACIONS AMB DERIVATS 
 
Pel que fa a les operacions amb derivats financers, a continuació es presenta el 
desglossament de valors per tipus de productes derivats que manté l’Entitat a 31 de desembre 
de 2004 i 2003, distingint entre operacions de negociació i de cobertura: 
 
      

Tipus operació Operació Tipus de risc a 
cobrir 

Moneda 2004 2003 

Compra divises Cobertura Tipus de canvi - 337 685 
Venda divises Cobertura Tipus de canvi - 337 686 
Opcions comprades Negociació Índex borsari Euro 1.879 145 
Futurs venuts Negociació Índex borsari Euro 4.147 1.285 
Interest Rate Swap Titulitz. Cobertura Tipus d'interès Euro 203.967 94.148 
 Total       210.667 96.949 
 
Els swaps donen cobertura de tipus d’interès en les emissions de les cèdules hipotecàries que 
s’esmenten a la nota 12 d’aquesta memòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

 
19.  SITUACIÓ FISCAL 
 
La conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos i la base imposable de l'impost 
sobre societats, així com els càlculs fets en relació amb l'impost, és la següent:  
 
    
2004 (Milers d'euros) Augments Disminucions Saldo 

Resultat comptable de l'exercici   10.379 
Diferències permanents 1.676 (2.186) (510) 
Resultat comptable ajustat   9.869 
Diferències temporals    
     Amb origen en l'exercici 1.845 - 1.845 
     Amb origen en exercicis anteriors 2.872 (3.917) (1.045) 
Base imposable (Resultat fiscal)   10.669 
 

   
Impost 
meritat 

Impost a 
pagar 

Sobre resultat comptable ajustat  3.454 - 
Sobre base imposable (resultat fiscal)  - 3.734 
    
Deduccions    
     Per doble imposició  (81) (81) 
     Per bonificació obligacions  - - 
     Altres   (253) (253) 
    3.120 3.400 
 
    
2003 (Milers d'euros) Augments Disminucions Saldo 

Resultat comptable de l'exercici   9.838 
Diferències permanents 1.642 (2.603) (961) 
Resultat comptable ajustat   8.877 
Diferències temporals    
     Amb origen en l'exercici 3.140 (59) 3.081 
     Amb origen en exercicis anteriors 66 (612) (546) 
Base imposable (Resultat fiscal)   11.412 
    

   
Impost 
meritat 

Impost a 
pagar 

Sobre resultat comptable ajustat  3.107 - 
Sobre base imposable (resultat fiscal)  - 3.994 
    
Deduccions    
     Per doble imposició  (76) (76) 
     Per bonificació obligacions  - - 
     Altres   (136) (136) 
    2.895 3.782 
 
Les diferències permanents positives més significatives dels exercicis 2004 i 2003, 
corresponen a la dotació a la provisió genèrica, i les diferències permanents negatives més 
significatives corresponen a la dotació al fons de l’Obra Social i a la variació en el Fons de 
Pensions intern. 
 



 

 

Les diferències entre els imports de l'impost acreditat i impost a pagar corresponen als 
impostos anticipats i diferits de diferències temporals d'imputació i es presenten registrats en 
els epígrafs "Altres actius" i "Altres passius" (veure nota 11).  
Les diferències temporals més significatives dels exercicis 2004 i 2003 corresponen a la 
dotació al Fons de Cobertura Estadística d’Insolvències i a l’externalització dels fons de 
pensions. 
 
Només han estat objecte de comptabilització com a impostos anticipats els que es preveuen 
que seran recuperats d’acord amb els límits que estableix la normativa vigent. 
 
Les retencions fetes a l'Entitat i els pagaments realitzats a compte de l'Impost sobre Societats 
es registren en l'epígraf "Altres actius" de l'actiu del balanç de situació (veure nota 11). 
Aquestes retencions, l'import de les quals, a 31 de desembre de 2004, puja a 1.630 milers 
d’euros (1.611 milers d’euros el 2003), es deduiran de la quota de l'Impost sobre Societats. 
 
A 31 de desembre de 2004, l'Entitat no té pendents d'aplicació deduccions en la quota de 
l'Impost sobre Societats d'exercicis futurs, per inversió en actius qualificats i per creació de 
llocs de treball. 
 
L’Entitat té obertes a inspecció fiscal totes les operacions realitzades en els últims quatre 
exercicis. 
 
A causa de les diferents interpretacions possibles que es pot donar a la normativa fiscal 
aplicable a les operacions realitzades per les entitats financeres, poden existir determinats 
passius fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. 
Tanmateix, en opinió del Consell d’Administració, el deute tributari que en qualsevol cas se’n 
pogués derivar no afectaria significativament els comptes anuals de l’exercici 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

20.  INGRESSOS I DESPESES 
 
A continuació es presenta el desglossament dels principals conceptes que integren els 
epígrafs de despeses generals, càrregues i productes d'explotació diversos i crebants i 
beneficis extraordinaris del compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2004 i 2003. 
 
Ingressos i despeses financeres per naturalesa i per moneda de contractació: 
      Any 2004      Any 2003 
(Milers d'euros) Euros Moneda 

estrangera 
Euros Moneda 

estrangera 
Interessos i rendiments assimilats 57.187 1.998 57.227 919 
     De Banco de España - - - - 
     D'entitats de crèdit 1.833 21 2.405 10 
     Administracions Públiques 482 - 524 - 
     De crèdits a residents 50.192 26 51.161 10 
     No residents 79 - 179 74 
     Actius dubtosos 337 - 391 - 
     De la cartera de renda fixa 4.115 1.951 2.567 825 
     Productes Financers per operacions  149 - - - 
          de cobertura     
     
Comissions 8.461 - 6.998 - 
     Per disponibilitat 267 - 188 - 
     Per passius contingents 268 - 210 - 
     Per canvi de divises i bitllets 24 - 21 - 
     Per servei de cobrament i pagament 4.607 - 3.861 - 
     Per servei de valors 223 - 190 - 
     Per comercialització de productes  1.801 - 1.547 - 
          financers no bancaris     
     Altres comissions 1.271 - 981 - 
     
Interessos i càrregues assimilades 24.277 16 24.773 80 
     De Banco de España 99 - 52 - 
     D'entitats de crèdit 887 2 738 73 
     De creditors 22.363 14 21.251 7 
     D'emprèstits - - 2.037 - 
     De finançaments subordinats (veure nota15) 492 - 314 - 
     Per operacions de cobertura  191 - - - 
     De Fons de Pensions constituïts  
           (veure nota 14) 153 - 263 - 
     Altres interessos 92 - 118 - 
     
Comissions 422  365 - 
     Cedides a altres entitats 202 - 265 - 
     Pagades per operacions amb valors 52 - 28 - 
     Altres comissions 168 - 72 - 
  
L'import de les despeses de personal dels exercicis 2004 i 2003, desglossat per conceptes, és 
el següent: 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Sous, salaris i assimilats 14.220  14.290  
Assegurances socials 3.579  3.394  
Altres conceptes 881  876  
 Total 18.680  18.560  



 

 

Dins d’”Altres conceptes” s’inclouen 509 milers d’euros per aportacions al pla de pensions 
meritats en l’exercici 2004 (veure nota 4.c.6) i 11 milers d’euros per dotacions al fons intern de 
pensions. 
 
La composició del saldo dels epígrafs “Altres despeses administratives”, “Beneficis 
extraordinaris” i “Crebants extraordinaris” en els exercicis 2004 i 2003, és la següent:  
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Despeses generals - Altres despeses administratives   
     D'immobles, instal·lacions i material 1.993 1.911 
     Informàtica 1.610 1.523 
     Comunicacions 399 532 
     Publicitat i propaganda 604 533 
     Informes tècnics 691 437 
     Serveis externs 594 599 
     Altres despeses 2.385 2.109 
 8.276 7.644 
Crebants extraordinaris   
     Altres dotacions netes  a fons especials (veure notes 4.c.6 i 14) 1.817 145 
     Crebants d'exercicis anteriors 111 95 
     Altres 245 498 
 2.173 738 
Altres productes d'explotació   
     Beneficis nets per explotació de finques en renda 107 85 
 107 85 
Beneficis extraordinaris i atípics   
     Beneficis nets en venda de paticipacions permanents i    
          cartera d'inversió a venciment (veure notes 4.c.3 i 5) 1.103 - 
     Beneficis nets per alienació d'immobilitzat 56 507 
     Beneficis d'exercicis anteriors 445 379 
     Altres  296 124 
  1.900 1.010 
 
Dins el saldo de l’epígraf de “Serveis externs” del compte de pèrdues i guanys adjunt de 
l’exercici 2004, s’inclouen els honoraris relatius a l’auditoria de comptes de l’Entitat per import 
de 58 milers d’euros. 
 
Durant l'exercici 2004 no s'han realitzat altres serveis per l'auditor o per altres entitats 
vinculades al mateix. 
 
Transaccions en moneda estrangera 
 
El detall de les despeses i ingressos financers dels exercicis 2004 i 2003 en moneda 
estrangera s'indica a continuació: 
 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Interessos i rendiments assimilats 1.998  919  
Interessos i càrregues assimilades 16  80  
 
 
 
 
 
 

                

 

21.  ALTRES INFORMACIONS  
 

• Òrgans d'administració 
 
D'acord amb la Llei 15/1985 de la Generalitat de Catalunya, el càrrec de membre del Consell 
d'Administració o de les Comissions Executives de Control o d'Obres Socials té caràcter 
honorífic i gratuït i no pot generar percepcions diferents de les dietes per assistència i trasllat 
establertes per l'Assemblea General. L'import de les dietes acreditades en l’exercici 2004 pels 
membres dels diferents Òrgans de Govern ha pujat a 61 milers d’euros (75 milers d’euros el 
2003). Les retribucions que els representants del personal, que pertanyen a aquests Òrgans de 
Govern, perceben de l'Entitat per la seva condició d'empleats es de 204 milers euros. 
 
L’Entitat no manté amb els membres anteriors i actuals dels Òrgans d'Administració 
obligacions en matèria de pensions i d'assegurança de vida. 
 
El risc creditici relacionat amb els consellers que integren, a 31 de desembre de 2004 i 2003, 
els Òrgans d'Administració de l'Entitat, així com també el mantingut amb alts càrrecs en 
l'esmentada data, és el següent: 
 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Crèdit comercial 1.836  1.617  
Crèdit financer 11.795  6.417  
Riscos de firma 412  409  
 Total 14.043  8.443  
 
Durant l’exercici 2004 no s’ha formalitzat cap nova operació. Durant l’exercici 2003 es va 
formalitzar una operació per un total de 10.000 euros. 
 

• Personal 
 
El número de persones empleades el 2004 i 2003, desglossat per categories professionals, és 
el següent:  
 
   
 2004 2003 
D'administració i gestió 442 422 
     Caps 150 142 
     Oficials 184 153 
     Auxiliars 108 127 
Ajudants d'Estalvi 7 7 
  449 429 
 

• Actius i passius en moneda estrangera 
 
L'import global dels elements d’actiu i passiu expressats en moneda estrangera convertits en 
euros a 31 de desembre de 2004 i 2003 és el següent:  
 
   
(Milers d'euros) 2004 2003 
Actiu 1.670 2.243 
Passiu (1.593) (2.119) 
 
 
 



 

 

22. QUADRE DE FINANÇAMENT 
 
Aquí s'inclou el quadre de finançament dels exercicis 2004 i 2003 que mostra els recursos 
financers obtinguts així com la seva aplicació:  
 
 

La conciliació entre el resultat comptable i els recursos generats de les diferents operacions 
durant els anys 2004 i 2003 és la següent: 

 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
Resultat comptable 7.259 6.943
Més -
Amortitzacions de l'immobilizat 3.223 3.228
Dotacions netes a
   Fons d'insolvències 5.529 4.948
   Fons de pensions intern 1.941 -
   Fons de sanejament d'immobilizat 42 -
   Fons de fluctuació de valors - 471
Menys -
Fons de fluctuació de valors 349 -
Disponibilitat d'altres fons específics 169 77
Beneficis en vendes de participacions i immobilizat 1.159 507
 Total 16.317 15.006

(Milers d'euros) 2004 2003
APLICACIONS
Inversió creditícia 99.798 169.507
Títols de renda variable no permanent - 7.416
Inversió menys finançament en Bco.de España i
     Intermediaris Financers 71.596 -
Títols de renda fixa 53.763 -
Adquisició d'inversions permanents 3.061 -
Compra d'elements d'immobilitzat material i immaterial 7.278 7.068
Despeses de manteniment de l'Obra Benèficosocial
     excloent-hi les amortitzacions de l'immobilitzat 1.608 -
Altres conceptes actius menys passius 403 -
Total aplicacions 237.507 183.991

ORÍGENS
Recursos generats de les operacions 16.317 15.006
Inversió menys finançament en Bco.de España i
     Intermediaris Financers - 30.435
Títols de renda variable no permanent 696
Creditors 220.272 131.840
Títols de renda fixa - 2.870
Venda d'inversions permanents - 2.457
Venda d'elements d'immobilitzat material i immaterial 222 889
Altres conceptes passius menys actius - 494
Total orígens 237.507 183.991

                

 

23.  FETS POSTERIORS 

Per tal d’adaptar el règim comptable de les entitats de crèdit espanyoles a la nova normativa 
que regirà a partir de l’1 de gener de 2005 en l’elaboració dels seus comptes anuals 
consolidats, el Banc d’Espanya ha publicat la Circular 4/2004, de 22 de desembre - sobre 
Normes d’Informació Financera Pública i Reservada i Models d’Estats Financers - que, 
addicionalment, incorpora canvis significatius a la normativa que aquestes entitats hauran 
d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2005 en l’elaboració dels seus comptes anuals individuals. 

La Circular estableix que, encara que els primers comptes anuals que s’elaborin conforme als 
criteris continguts en aquesta seran els corresponents a l’exercici 2005, els comptes anuals de 
l’exercici 2005 hauran d’incorporar necessàriament (a efectes comparatius) un balanç de 
situació a 31 de desembre de 2004 i un compte de pèrdues i guanys de l’exercici finalitzat en 
aquesta data, elaborats amb els mateixos criteris que s’apliquin en l’elaboració dels estats 
financers de l’exercici 2005. 

A la data de formulació d’aquests comptes anuals, l’Entitat està treballant en un pla de 
transició a la nova normativa el qual inclou, entre d’altres aspectes, l’anàlisi de les diferències 
de criteris comptables, la selecció de criteris comptables a aplicar als casos en els quals es 
permeten tractaments alternatius i l’avaluació i l’execució de les modificacions als 
procediments i sistemes d’informació. Atesa la proximitat entre la publicació de l’esmentada 
Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, i la data de formulació d’aquestes comptes anuals a data 
d’avui, l’Entitat disposa d’un elevat volum d’informació qualitativa i quantitativa, però encara 
no suficient per estimar amb total objectivitat en quina mesura el balanç de situació i el 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2004 que formen part d’aquests comptes anuals 
diferiran d’aquells que, en el seu dia, s’elaborin per aplicació dels criteris comptables que 
regeixin en l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORME DE GESTIÓ ENTITAT 2004 
 
Caixa Manlleu ha tancat l’exercici 2004 superant per primera vegada els 10 milions d’euros de 

Resultat abans d’impostos, com a conseqüència del creixement positiu de tots els marges, 

tot i la constitució de fortes provisions per a insolvències i d’un fons per atendre un Pla de 

jubilacions parcials. El resultat net ha estat de 7’259 milions d’euros, un 4’55% més que l’any 

anterior. 

L’exercici ha vingut marcat, com els anteriors, per un fort creixement del crèdit, sobretot 

hipotecari, que ha augmentat un 26’12%; una important expansió territorial – increment del 

27% d’oficines els darrers 4 anys – i creixements significatius del balanç en les partides que 

recullen el negoci amb empreses, que s’han incrementat fins a representar un 32% del balanç. 

Així doncs, l’important augment de l’activitat creditícia ha comportat un moderat increment 

dels ingressos financers, que acompanyat d’una reducció del costos, han implicat un augment 

del marge financer superior en un 4’75% al de l’any anterior. 

El capítol de comissions ha augmentat un 21’05% fruit, per una banda, de l’increment de 

l’activitat asseguradora i de la venda de productes fora de balanç, per altra, d’una millora en la 

recuperació dels costos dels serveis. A partir d’aquí, l’increment del marge bàsic és d’un 

7’46%. 

L’important recuperació del fons de fluctuació de valors de l’any 2003, que no s’ha repetit 

aquest 2004, ha comportat una disminució del resultat per operacions financeres, que ha 

estat de 3 milions d’euros, un 18’24% menys que l’any passat. 

Amb tot, el marge ordinari ha augmentat un 5’28% que acompanyat d’un  moderat 

creixement de les despeses d’explotació, un 2’37%, han comportat un increment del marge 

d’explotació especialment significatiu del 11’32%. 

En el capítol de provisions s’ha notat un esforç sostingut sobretot degut a l’alt increment del 

crèdit que ha significat aportacions estadístiques i genèriques per 5’3 milions d’euros, que 

representa un increment, respecte a l’exercici anterior, del 11’25%. Aquestes provisions es 

destinen a finalitzar la constitució del Fons Estadístic (FONCEI) i per al compliment de les 

provisions genèriques marcades per la normativa vigent. 

El benefici abans d’impostos experimenta un increment del 5’52% i el net ha assolit els 7’26 

milions d’euros, amb un increment del 4’58% respecte de l’any anterior. 

Una valoració conjunta dels diversos capítols del compte de resultats és positiva, si tenim en 

compte les circumstàncies sota les que l’exercici s’ha desenvolupat i que s’enumeraven al 

principi d’aquest informe i, sobretot, la regularitat en els increments positius de tots els 

marges. 

La cartera de crèdits ha crescut un 8’96% un cop deduïdes les titulitzacions efectuades. El 

creixement, sense tenir en compte aquest efecte, ha estat del 23’23%. Per altra banda els 

                

 

recursos totals de clients assoleixen els 1.583 milions d’euros, un increment del 18’79% 

respecte de 2003. 

La distribució del benefici que es proposarà, serà en la mateixa proporció de l’any passat: el 

22% a Obra Social, és a dir, 1’6 milions d’euros, i el 78% restant, 5’7 milions d’euros a 

reserves. Amb aquesta aportació i l’increment derivat de l’emissió de participacions preferents, 

per 18 milions d’euros, els Recursos Propis tenen un reforçament considerable fins a superar 

els 116 milions d’euros, el que representa un creixement de prop d’un 23%. 

Es destaca, especialment, l’evolució del negoci assegurador. En 7 anys d’activitat s’han 

superat les 25.000 pòlisses i ha aportat més de 1’4 milions d’euros al compte de resultats. 

L’any 2004 s’ha produït un augment dels ingressos per aquest concepte del 45% i del 24% en 

el nombre de pòlisses.  

Caixa Manlleu, que valora per damunt de tot la relació directe i personal amb els seus clients, 

també aposta per les noves tecnologies com a suport a aquest tracte personalitzat. Així, 

l’oficina on-line ha tancat l’any 2004 amb un total de més de 3 milions d’operacions, que 

significa un increment respecte a l’any 2003 del 21% en operacions i del 45% en contractes, 

amb un nivell d’utilització que ha superat el 53%. 

Del total d’operacions efectuades, prop del 10% s’han efectuat a través del Servei Telemàtic, 

i en la mateixa línia, un 33% de les empreses clients tenen contractat aquest servei i d’entre 

els particulars el té contractat l’11%. 

La disponibilitat del servei ha estat del 99%, un percentatge que garanteix un servei fiable i 

continuat en línia amb la certificació de gestió de qualitat ISO 9001:2000, atorgat per TÜV 

Internacional. 

En l’exercici 2004 l’Entitat ha creat el Servei d’Atenció al Client per tal de donar compliment 

al que disposa l’ordre ECO/734/2004 tot i que el servei d’atenció de queixes i reclamacions de 

clients ja es realitza des de l’any 2002. 

Durant l’any 2004 l’Entitat ha rebut 15 queixes i reclamacions, de les quals un 46,6% han estat 

resoltes favorablement pel reclamant i un 53,4% de forma desfavorable. 

L’import reclamat en aquestes queixes és de 1.762,94 euros dels quals s’ha atès 1.298,14 

euros. 

La plantilla de Caixa Manlleu ha arribat a la xifra de 449 empleats, 20 més que l’any 2003, que 

representa un increment del 4’66%. Aquest augment ve motivat en bona part per la forta 

expansió territorial i pel Pla de jubilacions parcials. 

Degut a aquest Pla i a la renovació natural de la plantilla, durant aquest 2004 s’han incorporat 

33 empleats nous, 20 dones i 13 homes. 

Caixa Manlleu va ser pionera, l’any 2003, en l’aplicació d’un acord de jubilacions parcials, 

basat en el Decret 1131/2002, al qual s’han adherit 25 empleats en el període 2003-2005, per 

aquest motiu s’ha constituït una provisió específica de 2 milions d’euros. 

Caixa Manlleu concep l’expansió des de la constatació de la xarxa d’oficines, de la xarxa 

d’agents i també de l’equip de gestors comercials. 



 

 

Pel que fa a la xarxa d’oficines, s’està executant el pla d’expansió en la forma prevista en el 

vigent Pla Estratègic 2004-2007. Aquest 2004 se n’han obert 5, a les dues comarques del 

Vallès, que sumades a les 4 previstes per al 2005 es situarà a final d’any en les 97 oficines, a 

punt per assolir el centenar l’any 2006. 

Vol dir que en aquests darrers 5 anys de vigència dels Plans d’expansió, del 2001 al 2005, 

s’haurà incrementat la xarxa d’oficines en un 33%, xifra realment significativa, que està 

comportant un esforç molt important. 

Una segona via d’expansió de Caixa Manlleu és la dels agents, sistema que li permet 

expandir-se fora de la seva zona d’actuació normal, fins i tot fora de Catalunya. S’ha tancat 

l’exercici amb un total de 20 agents i la previsió per a finals del 2005 és d’arribar prop dels 50. 

Un altre fet d’obligat comentari és la decisió d’externalització del servei informàtic a través 

de “Ceus Financiero”, empresa participada per 7 caixes confederades, inclosa Caixa Manlleu. 

En principi es preveu el canvi de plataforma pel primer trimestre del 2006. 

Per últim una referència a l’Obra Social, a la qual el 2004 s’hi ha destinat un total de 1’9 

milions d’euros. El pressupost previst per a l’exercici 2005 és de 2’074 milions d’euros, que 

representa un 10,71% més que l’exercici anterior.  

En la línia que contempla el Pla Director de l’Obra Social, s’han potenciat aquelles activitats i 

projectes que ressalten la coparticipació de Caixa Manlleu i  la seva Fundació, conjuntament 

amb d’altres entitats del territori, i que van dirigides a l’àmbit assistencial i mediambiental. 

En destacaríem, entre d’altres, la campanya “Connecta el sol a Sant Tomàs”, la convocatòria 

d’ajuts per a Centres d’Inserció Social, el Premi Fundació Caixa Manlleu d’Iniciatives de 

Custòdia del Territori, el conveni amb Càrites Diocesana, la línia de crèdits socials i, també, la 

línia de microcrèdits, en col·laboració amb ICO. 

L’àrea educativa, de sempre, ha estat molt important per a Caixa Manlleu. S’ha de remarcar 

la tasca que es desenvolupa a través del Centre d’Estudis de la Fundació Mil·lenari amb un 

important increment de cursos de formació continuada i activitats educatives. La formació 

agro-ramadera que es transmet a l’Escola Familiar Agrària de Quintanes, una escola de 

reconegut prestigi com ho demostra els alumnes matriculats que provenen de tots els països 

catalans. A més, es dóna suport a d’altres centres educatius, com és ara, la Universitat de Vic, 

la UOC... 

I en l’àmbit cultural cal destacar la convocatòria del Premi de Teatre Caixa Manlleu per a no 

professionals que s’està consolidant com un referent a tot el país. A l’entorn del premi es van 

programar més d’una quarantena d’activitats.  

 

 

Manlleu, febrer 2005 

 
 
 
 

                

 

 
Els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió corresponents a l’exercici social tancat el 31 de 
desembre de 2004 són formulats pel Consell d’Administració celebrat el dia 15 de març de 
2005. 
 
Els sotasignants, membres tots ells del Consell d’Administració de la CAIXA D’ESTALVIS 
COMARCAL DE MANLLEU, subscriuen els documents constitutius de l’Informe de Gestió de 
2004 i els Comptes Anuals que comprenen els Balanços de Situació, Comptes de Resultats i 
Memòria a 31 de desembre de 2004, amb la voluntat que aquesta signatura empari el revers 
dels 39 folis de paper timbrat, classe 8ª sèrie OH números 3362545 a 3362583, ambdós 
inclosos, de què consten els documents referits. 
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* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. 
 
Les notes (1 a 25) descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç de 
situació a 31 de desembre de 2004. 

(Milers d'euros arrodonits)

2004 2003*

· 32.237 33.978

Caixa ..................................................................... 14.775 10.767
Banco de España ................................................. 17.462 23.211

· 37.422 41.237

· 110.985 63.734

A la vista ............................................................... 3.891 7.421
Altres crèdits ......................................................... 107.094 56.313

· 1.188.424 1.092.321

· 91.048 34.042

D'emissió pública .................................................. 1.576 1.562
Altres emissors ..................................................... 89.472 32.480

· 13.972 14.319

· 522 -

En entitats de crèdit .............................................. - -
Altres participacions .............................................. 522 -

· 371 282

En entitats de crèdit .............................................. - -
Altres ..................................................................... 371 282

· 2.239 298

Altres despeses amortitzables .............................. 2.239 298

· 39.128 35.140

Terrenys i edificis d'ús propi ................................. 15.254 14.874
Altres immobles .................................................... 9.757 6.134
Mobiliari, instal.lacions i altres .............................. 14.117 14.132

· 19.654 20.932

· 7.203 8.003

· 2 3

Per integració global i proporcional ...................... 2 3

· - -

TOTAL ACTIU 1.543.207 1.344.289

OBLIGACIONS I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA   (Nota 9) .......

ACCIONS I ALTRES TÍTOLS DE RENDA VARIABLE   (Nota 10) ......

ALTRES ACTIUS   (Nota 12) ................................................................

PARTICIPACIONS   (Nota 10) ..............................................................

ACTIUS IMMATERIALS .......................................................................

ACTIUS MATERIALS   (Nota 11) .........................................................

BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS
  corresponents al 31 de desembre de 2004 i 2003 

PÈRDUES DE L'EXERCICI ...................................................................

PARTICIPACIONS EN EMPRESES DEL GRUP  (Nota 10)  ...............

ACTIU

CAIXA I DIPÒSITS EN BANCS CENTRALS .......................................

DEUTES DE L'ESTAT   (Nota 6) ...........................................................

ENTITATS DE CRÈDIT   (Nota 7) .........................................................

CRÈDITS SOBRE CLIENTS   (Nota 8) .................................................

COMPTES DE PERIODIFICACIÓ   (Nota 14) .......................................

PÈRDUES EN SOCIETATS CONSOLIDADES  (Nota 18) ...................

    

  

 

 
 
* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. 
Les notes (1 a 25) descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç de 
situació a 31 de desembre de 2004. 

(Milers d'euros arrodonits)

2004 2003*

· 20.873 50.967

A termini o amb preavís ........................................ 20.873 50.967

· 1.362.488 1.161.887

Dipòsits d'estalvi ................................................... 1.265.861 1.075.143
    A la vista .......................................................... 487.674 417.489
    A termini ........................................................... 778.187 657.654

Altres dèbits .......................................................... 96.627 86.744
    A la vista .......................................................... - -
    A termini ........................................................... 96.627 86.744

· 27.510 22.104

· 5.110 7.344

· 8.502 6.902

Fons de pensionistes ............................................ 7.435 5.848
Altres provisions ................................................... 1.067 1.054

· - 185

· 7.346 7.027

· 17.212 17.212

· 18.000 -

· 72.906 67.491

· 3.035 3.035

· 225 135

· - -

TOTAL PASSIU 1.543.207 1.344.289

INTERESSOS MINORITARIS  (Nota 17)...............................................

ENTITATS DE CRÈDIT  (Nota 7) ..........................................................

PROVISIONS PER A RISCOS I CÀRREGUES   (Nota 15) .................

FONS PER A RISCOS BANCARIS GENERALS .................................

ALTRES PASSIUS   (Nota 12) .............................................................

COMPTES DE PERIODIFICACIÓ   (Nota 14)  .....................................

PASSIUS SUBORDINATS   (Nota 16)  .................................................

BENEFICIS DE L'EXERCICI .................................................................

RESERVES   (Nota 18) .........................................................................

RESERVES DE REVALORACIÓ   (Nota 18) ........................................

RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS ...........................................

RESERVES EN SOCIETATS CONSOLIDADES    (Nota 18). ..............

  corresponents al 31 de desembre de 2004 i 2003 
BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS

DÈBITS A CLIENTS    (Nota 13) ..........................................................

PASSIU

(Milers d'euros arrodonits)

2004 2003*

· 34.678 28.347

Actius afectes a diverses obligacions ................... 241 -
Fiances, avals i caucions ...................................... 33.892 27.844
Altres passius contingents .................................... 545 503

· 266.661 179.028

Cessions temporals amb opció de recompra ....... - -
Disponibles per tercers ......................................... 266.661 176.624
Altres compromisos .............................................. - 2.404

TOTAL COMPTES D'ORDRE 301.339 207.375

COMPROMISOS   (Nota 19) ................................................................

PASSIUS CONTINGENTS   (Nota 19) ..................................................

COMPTES D'ORDRE



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. 
 
Les notes (1 a 25) descrites a la memòria adjunta formen part integrant del compte de 
pèrdues i guanys de l'exercici 2004. 

(Milers d'euros arrodonits)

2004 2003*

· 59.116 58.137 
6.215 3.392 

· (24.249) (24.853)

· 398 396 
398 396 

- -

A)   MARGE D'INTERMEDIACIÓ ..................................... 35.265 33.680 

· 8.515 7.008 

· (422) (365)

· 3.045 3.725 

B)   MARGE ORDINARI .................................................... 46.403 44.048 

· 107 85 

· (26.951) (26.207)
(18.680) (18.560)

          de les què: Sous i salaris ..................................................................... (14.220) (14.290)
Càrregues socials .............................................................. (4.099) (3.878)
               de les què: Pensions ............................................ (520) (484)

(8.271) (7.647)

· (3.248) (3.228)

· (321) (342)

C)   MARGE D'EXPLOTACIÓ ........................................... 15.990 14.356 

· 75 86 

82 86 
(7) -

· (5.329) (4.792)

· 1.907 1.010 

· (2.173) (738)

D)   RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ........................... 10.470 9.922 

· (3.124) (2.895)

E)   RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI ............. 7.346 7.027 

Impost sobre beneficis   (Nota 21) ...................................................................

          Altres despeses administratives ...............................................................

Altres càrregues d'explotació ..........................................................................

Amortització i provisions per a insolvències   (Nota 8) .................................

Beneficis extraordinaris   (Nota 22) .................................................................

Crebants extraordinaris   (Nota 22) .................................................................

Resultats nets generats per societats posades en equivalència.................

          Participació en pèrdues de societats posades en equivalència................
          Participació en beneficis de societats posades en equivalència...............

Altres productes d'explotació   (Nota 22) .......................................................

Despeses generals d'administració (Nota 22) ...............................................
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Memòria consolidada corresponent a l’exercici 2004 
 
 
 
D’acord amb la normativa vigent sobre la presentació dels comptes anuals consolidats, 
aquesta memòria completa, amplia i comenta el balanç i compte de pèrdues i guanys 
consolidats adjunts i forma amb ells una unitat, amb l’objectiu de facilitar la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera de Caixa Manlleu i societats que formen el Grup Caixa de 
Manlleu el 31 de desembre de 2004 i dels resultats de les seves operacions i dels recursos 
obtinguts i aplicats durant l’exercici anual acabat en aquesta data. 
 
 
 
1. NATURALESA DE L'ENTITAT CAIXA MANLLEU I DEL SEU GRUP 
 
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu (en endavant l'Entitat), entitat dominant del Grup Caixa 
Manlleu, és una institució financera classificada com a Entitat d'Estalvi Popular, per la qual 
cosa li són aplicables tant la normativa específica per a aquesta classe d'entitats emanada, 
fonamentalment, del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya, com la 
normativa general vigent a Espanya per a les societats i d'altres ens amb personalitat jurídica. 
 
L'Entitat, fundada el 1896, desenvolupa la seva activitat a la província de Barcelona, on té 
establerta una xarxa de 92 oficines (més una altra d'oberta a Madrid), i està facultada per a fer 
totes les operacions típiques o específiques que corresponen a aquest tipus d'entitats. Té el 
domicili social a Manlleu, a la Plaça Fra Bernadí, 24-25. 
 
Donada l’activitat a les que es dediquen les societats del Grup Caixa Manlleu, aquest no té 
responsabilitats, despeses, actius ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental 
que puguin ser significatius en relació al patrimoni, la situació financera i els resultats del 
mateix. Per aquest motiu, no s’inclou desglossament específic en la present memòria dels 
comptes anuals consolidats respecte a la informació de qüestions mediambientals. 
 
L’Entitat ha sotmès els seus comptes anuals a auditoria externa d’acord amb allò que 
estableixen el Decret 560/1983, l’Ordre de 30 de desembre de 1983 de la Generalitat de 
Catalunya i la Llei 19/1988, de 12 de juliol, sobre auditoria de comptes.  
 
La gestió i l'administració dels recursos aliens i de les inversions de les Caixes d'Estalvis es 
troben subjectes a normes legals que regulen, entre d'altres, la distribució com a mínim, d’un 
50% de l'excedent net de l'exercici a reserves i de l'import restant al Fons de l'Obra Social.  
 
El Grup Caixa Manlleu s’ha definit d’acord amb la llei 13/1985 de 25 de maig, i les disposicions 
que la desenvolupen, especialment l’article segon del Real Decret 1343/1992, de 6 de 
novembre, i les Circulars del Banco de España 4/1991, de 14 de juny, i 5/1993, de 26 de març, 
amb les modificacions posteriors corresponents.  
 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS I PRINCIPIS DE 

CONSOLIDACIÓ 
 
Els comptes anuals consolidats adjunts de l’exercici 2004 es presenta seguint els models que 
estableix la Circular 4/1991 del Banco de España i adaptacions posteriors de manera que 
mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera el 31 de desembre de 2004, com 
també dels resultats de les seves operacions i dels recursos obtinguts i aplicats durant 
l’exercici anual acabat en aquesta data. 
 



 

 

Aquests comptes anuals consolidats s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat de 
Caixa Manlleu i de les societats del seu Grup, i inclouen certs ajustaments i reclassificacions 
per tal d’homogeneïtzar els criteris de comptabilitat i presentació seguits per les restants 
entitats dependents amb els de l’Entitat. 
 
La definició del Grup ha estat efectuada d’acord amb les Circulars 4/1991, 5/1993 i 2/1996 del 
Banco de España, és a dir, s’han consolidat pel mètode d’integració global les societats 
depenents financeres o que la seva activitat sigui una prolongació de la de l’Entitat (Inverpro 
Desenvolupament, S.L. i Caixa Manlleu Preferents, S.A.U.) i que constitueixen, juntament amb 
aquesta, una unitat de decisió. Tots els comptes i transaccions importants entre les societats 
consolidades han estat eliminats en el procés de consolidació. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’apartat 7è de la Norma 21ª de la Circular 4/1991 del Banco de 
España, les Societats del Grup no consolidables s’han integrat en els estats financers 
consolidats adjunts pel procediment de posada en equivalència. Amb aquesta finalitat, s’han 
utilitzat els estats financers d’aquestes societats definitius o provisionals del 31 de desembre 
de 2004 en funció de l’informació disponible. 
 
La resta de les inversions de la cartera de valors es presenten en el balanç consolidat adjunt 
d’acord amb els criteris descrits en les notes 4.c.3 i 4.c.4.  
 
Els comptes anuals de l'Entitat i els consolidats del Grup Caixa Manlleu corresponents a 
l'exercici 2004 que han estat formulats pel Consell d’Administració el dia 15 de març de 2005, 
es troben pendents d’aprovació per l’Assemblea General de l’Entitat dominant i els individuals 
de les Societats del Grup, de les corresponents Juntes Generals d’Accionistes de les societats 
que componen el Grup, respectivament, tot esperant els Administradors que es ratifiquin 
sense modificacions. 
 
Durant l’any 2004, s’han constituït les societats Caixa Manlleu Preferents, S.A.U., Habitatges 
Finver, S.L. i Habitatges Invercap, S.L.. L’any 2003 es va constituir la societat Inverpro 
Desenvolupament, S.L.. 
 
El 31 de desembre de 2004, les societats que, juntament amb l’Entitat, componen el Grup 
Caixa Manlleu, són les que s’inclouen en l’annex al final d’aquesta memòria. 
  
A continuació es presenten, de manera resumida, els balanços de situació, comptes de 
pèrdues i guanys i quadres de finançament individuals de Caixa Manlleu el 31 de desembre de 
2004 i 2003: 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros)

ACTIU PASSIU 2004

CAIXA I DIPÒSITS EN BANCS CENTRALS ........... 32.237 33.978 ENTITATS DE CRÈDIT ........................................... 20.873 50.967

DEUTES DE L'ESTAT ............................................. 37.422 41.237 DÈBITS A CLIENTS ................................................ 1.382.181 1.161.909

ENTITATS DE CRÈDIT ........................................... 110.985 63.734 ALTRES PASSIUS .................................................. 27.440 22.095

CRÈDITS SOBRE CLIENTS ................................... 1.187.713 1.092.366 COMPTES DE PERIODIFICACIÓ ........................... 5.048 7.344

OBLIGACIONS I ALTR. VALORS DE R.FIXA ......... 91.048 34.042 PROVIS. PER A RISCOS I CÀRREGUES .............. 8.502 6.902

ACCIONS I ALTR. TÍTOLS DE R.VARIABLE .......... 13.972 14.319 FONS PER A RISCOS BANCARIS GRALS............. 0 185

PARTICIPAC. EN EMPRESES DEL GRUP ............ 3.155 94 BENEFICIS DE L'EXERCICI ................................... 7.259 6.943

ACTIUS IMMATERIALS .......................................... 2.210 296 PASSIUS SUBORDINATS ...................................... 17.212 17.212

ACTIUS MATERIALS .............................................. 39.128 35.140 RESERVES ............................................................. 72.906 67.491

ALTRES ACTIUS ..................................................... 19.340 20.874 RESERVES DE REVALORACIÓ ............................ 3.035 3.035

COMPTES DE PERIODIFICACIÓ ........................... 7.246 8.003

TOTAL ACTIU 1.544.456 1.344.083 TOTAL PASSIU 1.544.456 1.344.083

Comptes d'ordre 301.339 207.375

Balanços de situació (resumits) a 31 de desembre de 2004 i 2003
Caixa de Manlleu

20032004 2003

    

  

  
 
 
 
 
 
 
 

2004 2003

Interessos i rendiments assimilats 59.185 58.146 
Interessos i càrregues assimilades (24.293) (24.853)
Rendiments de la cartera de renda variable 398 396 

A) MARGE D'INTERMEDIACIÓ 35.290 33.689 

Comissions cobrades 8.461 6.998 
Comissions pagades (422) (365)
Resultats d'operacions financeres 3.045 3.725 

B) MARGE ORDINARI 46.374 44.047 

Altres productes d'explotació 107 85 
Despeses generals d'administració (26.956) (26.204)
Amortització i sanejament d'actius materials i immaterials (3.223) (3.228)
Altres càrregues d'explotació (321) (342)

C) MARGE D'EXPLOTACIÓ 15.981 14.358 

Amortització i provisió per a insolvències (net) (5.329) (4.792)
Beneficis extraordinaris 1.900 1.010 
Crebants extraordinaris (2.173) (738)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 10.379 9.838 

Impost sobre beneficis (3.120) (2.895)

RESULTAT DE L'EXERCICI 7.259 6.943 

(Milers d'euros)

Caixa de Manlleu
Comptes de Pèrdues i Guanys (resumits) corresponents als exercicis 2004 i 2003

(Milers d'euros) 2004 2003

APLICACIONS
Inversió creditícia 99.798 169.507
Títols de renda variable no permanent - 7.416
Inversió menys finançament en Bco. de España i
     Intermediaris Financers 71.596 -
Títols de renda fixa 53.763 -
Adquisició d'inversions permanents 3.061 -
Compra d'elements d'immobilitzat material i immaterial 7.278 7.068
Despeses de manteniment de l'Obra Benèficosocial
     excloent-hi les amortitzacions de l'immobilitzat 1.608 -
Altres conceptes actius menys passius 403 -
Total aplicacions 237.507 183.991

ORÍGENS
Recursos generats de les operacions 16.317 15.006
Inversió menys finançament en Bco.de España i
     Intermediaris Financers - 30.435
Títols de renda variable no permanent 696 -
Creditors 220.272 131.840
Títols de renda fixa - 2.870
Venda d'inversions permanents - 2.457
Venda d'elements d'immobilitzat material i immaterial 222 889
Altres conceptes passius menys actius - 494
Total orígens 237.507 183.991

Caixa de Manlleu
Quadres de finançament (resumits) corresponents als exercicis 2004 i 2003



 

 

3. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ I D’ALTRES ASPECTES A DESTACAR 
 
Els estats financers consolidats adjunts de l’exercici 2004 es presenten atenent a l’estructura i 
principis comptables establerts en la normativa vigent del Banco de España. 
  
En l’exercici 2004 no s’ha produït cap modificació rellevant de la normativa comptable 
aplicable que afecti a la comparació de la informació entre exercicis. Les variacions en el 
perímetre de consolidació del Grup Caixa Manlleu s’esmenten a la Nota 2. 
 
 
4. PRINCIPIS DE COMPTABILITAT I NORMES DE VALORACIÓ 
 
Per a l'elaboració dels comptes anuals consolidats adjunts s'han seguit els principis 
comptables establerts en la Circular 4/1991 del Banco de España com també les posteriors 
modificacions d’aquesta. No existeix cap principi comptable obligatori que, essent significatiu 
el seu efecte en els comptes anuals consolidats, no s'hagi aplicat en la seva elaboració. Els 
més importants, resumits, són aquests: 
 
a) Principi de la meritació 
 

Els ingressos i despeses es registren en funció del període en què es meriten i no quan 
es produeix el seu pagament o cobrament, exceptuant-ne els interessos dels deutors 
en mora, litigi o de cobrament dubtós que s'abonen a resultats en el moment del seu 
cobrament, seguint el principi de prudència i d'acord amb la normativa del Banco de 
España. 

 
b) Principi de registre 
  

Seguint la pràctica financera, les transaccions es registren en la data en què es 
produeixen, que pot ser diferent de la seva corresponent data-valor, que es pren com 
a base per al càlcul dels ingressos i despeses per interessos. 

 
c) Normes de valoració i pràctiques de comptabilitat aplicades 
 

c.1) Els saldos corresponents a actius i passius en moneda estrangera es 
converteixen a euros als tipus de canvi mitjà del mercat de divises de comptat 
corresponents al tancament de cada exercici. Els resultats de la conversió 
esmentada es registren en el compte de pèrdues i guanys consolidat conforme 
al que estableix la Circular 4/1991 del Banco de España. 

 
c.2) Inversions creditícies, altres actius a cobrar i fons d'insolvències 

 
c.2.1) Crèdits sobre clients 

 
Els comptes a cobrar, reflectits fonamentalment en els epígrafs 
"Crèdits sobre clients", "Entitats de Crèdit", i “Obligacions i Altres 
valors de Renda Fixa” de l'actiu dels balanços de situació consolidats 
adjunts, es comptabilitzen generalment per l'import efectiu lliurat o 
disposat pels deutors, menys en els actius a descompte amb termini 
original de venciment fins a dotze mesos que es reflecteixen pel seu 
import nominal i la diferència entre aquest import i l'efectiu disposat es 
registra en comptes de periodificació del passiu dels balanços de 
situació consolidats adjunts. 

 
c.2.2) Risc dubtós 
 

Les inversions creditícies i altres saldos deutors, el reemborsament 
dels quals es considera problemàtic es donen de baixa de l'actiu 

    

  

corresponent, tot classificant-los com a actius dubtosos, dintre de 
l'epígraf "Crèdits sobre clients" dels balanços de situació consolidats 
adjunts (veure nota 8). 

 
La classificació del principal en aquest apartat implica, simultàniament, 
la dels seus interessos i comissions acumulats pendents de cobrament 
i, en el seu cas, la de les despeses pagades reclamades a l'interessat. 

 
Des del moment en què es registra el principal en aquest apartat, 
deixen de comptabilitzar-se com a ingressos els interessos acreditats 
d'aquests riscos, d'acord amb el que estableix la normativa del Banco 
de España, fins al moment del seu cobrament. 

 
c.2.3) Fons d'insolvències 
 

El saldo del fons d'insolvències té per objecte cobrir les possibles 
pèrdues que es poguessin produir en la recuperació íntegra dels riscos 
de tota mena, contretes per l'Entitat i les seves societats dependents 
en el desenvolupament de la seva activitat financera, i es presenta 
minorant els saldos dels epígrafs “Entitats de Crèdit”, "Crèdits sobre 
clients" i “Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” dels balanços de 
situació consolidats adjunts (veure notes 7, 8 i 9). 

 
Aquest saldo s'ha establert seguint, com a mínim, les directrius 
contingudes en la normativa del Banco de España sobre la matèria, 
recollint la millor estimació de la Direcció de l'Entitat, sobre les pèrdues 
potencials existents a la cartera de crèdits i d'altres actius i 
compromisos amb risc creditici, a la llum de l'experiència passada i de 
les circumstàncies actuals. 

 
Provisions específiques: d’acord amb la Circular 4/1991 del Banco de 
España, s’han determinat de manera individual en funció de les 
expectatives de recuperació de riscos i, com a mínim, per aplicació 
dels coeficients establerts en l’esmentada Circular i les seves 
posteriors modificacions. El saldo d’aquestes provisions s’incrementa 
per les dotacions registrades amb càrrec als resultats de cadascun 
dels exercicis i es minora per les cancel·lacions dels deutes 
considerats com a incobrables o que hagin estat més de tres anys en 
situació de morositat (més de sis anys en el cas d’operacions 
hipotecàries amb cobertura eficaç) i, en el seu cas, per les 
recuperacions que es produeixin dels imports prèviament 
aprovisionats (veure nota 8). 

 
Provisió genèrica: a més, i seguint la normativa del Banco de España, 
existeix una provisió genèrica, equivalent a l’1% de les inversions 
creditícies, títols de renda fixa del sector privat, passius contingents i 
actius dubtosos sense cobertura obligatòria (sent el percentatge del 
0,5% en determinats crèdits hipotecaris, incloent els actius titulitzats 
d’aquesta naturalesa), destinada a la cobertura de possibles pèrdues 
no identificades al tancament de l’exercici (veure nota 8). 

 
Provisions per a risc país: en funció de la classificació estimada del 
grau de dificultat financera de cada país.  

 
Fons per a la cobertura estadística d’insolvències: addicionalment, des 
de l’1 de juliol de 2000, l’Entitat està obligada a dotar trimestralment, 
amb càrrec al compte de pèrdues i guanys consolidat, la diferència 
positiva entre una quarta part de l’estimació estadística d’insolvències 



 

 

globals latents en les diferents carteres de riscos homogenis (risc 
creditici de cadascuna de les carteres multiplicat pels coeficients 
establerts per la Circular 4/1991, que estan compresos entre el 0% i 
l’1,5%), com a minuend, i les dotacions netes per a insolvències 
realitzades en el trimestre, com a subtrahend. Si l’esmentada 
diferència fos negativa, el seu import s’abonaria al compte de pèrdues 
i guanys consolidat amb càrrec al fons constituït per aquest concepte 
en la mesura en la que hi hagi saldo disponible. Aquest fons s’anirà 
constituint fins al triple de la quantitat resultant de ponderar cada actiu 
pel seu coeficient. 

 
Les provisions per a cobrir les pèrdues en què es pugui incórrer com a 
conseqüència dels riscos de firma s'inclouen en l'epígraf "Provisions 
per a riscos i càrregues - Altres provisions" del passiu dels balanços 
de situació consolidats adjunts (veure nota 15). 

 
c.3) Deutes de l'Estat, Obligacions i Altres valors de Renda Fixa 

 
D'acord amb el que estableix la Circular 4/1991 i posteriors modificacions del 
Banco de España, els valors que constitueixen la cartera de renda fixa de 
l'Entitat a 31 de desembre de 2004 i 2003, es presenten, atenent la seva 
classificació, segons aquests criteris: 

 
 1) Els valors assignats a la cartera de negociació, que està integrada per 

aquells valors amb els quals es vol obtenir un benefici a curt termini, es 
presenten valorats al seu preu de mercat en el tancament de l'exercici 
o, si de cas hi manca, al de l'últim dia hàbil anterior a la data 
esmentada. Les diferències produïdes per les variacions de valoració 
es registren (sense incloure-hi el cupó corregut) pel valor net en el 
capítol "Resultats d’operacions financeres" dels comptes de pèrdues i 
guanys consolidats adjunts. 

 
2) Els valors assignats a la cartera d'inversió a venciment, que la integren 

aquells valors que el Grup ha decidit mantenir fins al venciment final 
dels títols perquè té prou capacitat financera per fer-ho, es presenten, 
d'acord amb el Banco de España, valorats al seu preu d'adquisició 
corregit. El preu d'adquisició es corregeix mensualment, amb 
abonament o càrrec al compte de pèrdues i guanys consolidat, per 
l'import que resulta de periodificar financerament la diferència positiva 
o negativa entre el valor de reemborsament i el preu d'adquisició 
durant la vida residual del valor. 

 
Durant l’exercici 2004, l’Entitat ha realitzat vendes de valors assignats 
a la cartera d’inversió a venciment per un import de 16.924 milers 
d’euros, que han suposat un benefici de 1.103 milers d’euros 
enregistrats a l’epígraf de “Beneficis extraordinaris – Beneficis nets en 
venda de participacions permanents i cartera d’inversió a venciment” 
del compte de pèrdues i guanys de l’esmentat exercici (veure nota 22). 
Segons la Circular 4/1991 del Banco de España, en el cas de benefici 
per venda de valors assignats a la cartera a venciment, s’haurà de 
dotar una provisió específica pel mateix import, que es podrà disposar 
linealment al llarg de la vida residual dels valors venuts. L’Entitat ha 
dotat l’esmentada provisió i posteriorment ha obtingut autorització del 
Banco de España per alliberar-la per fer front als costos derivats de 
l’acord laboral entre la Direcció de l’Entitat i el Comitè d’Empresa en 
virtut del qual es posava en marxa un pla de jubilacions parcials (veure 
nota 4c.6). 
 

    

  

3) En els valors assignats a la cartera d'inversió ordinària (constituïda pels 
valors no assignats a les dues carteres descrites abans) es compara el 
seu preu d'adquisició corregit, tal com es defineix en l'apartat 2) 
anterior, i el seu valor de mercat, que ve determinat, en el cas de títols 
cotitzats, en funció de la cotització del darrer dia hàbil de l'exercici. 

 
Les diferències negatives resultants d'aquest càlcul es porten a un 
compte actiu de periodificació, amb contrapartida al fons de fluctuació 
de valors. Les diferències positives s'abonen a l'esmentat compte de 
periodificació fins a l'import de les diferències negatives que hi hagi en 
altres valors. La contrapartida d’aquests moviments és el fons de 
fluctuació de valors. 

 
Aquests fons minora els epígrafs “Deutes de l’Estat” i “Obligacions i 
d’Altres títols de Renda Fixa” dels balanços de situació consolidats 
adjunts (veure notes 6 i 9). 

 
c.4) Valors representatius del capital 

 
Els valors de renda variable poden figurar en les carteres de negociació, 
d’inversió ordinària o en la de participacions permanents. Es registren en la 
cartera de participacions permanents aquells valors destinats a servir de 
manera duradora les activitats del Grup. 
 
Els valors de renda variable assignats a la cartera de negociació es presenten 
valorats al seu preu de mercat en el tancament de l'exercici o, si de cas hi 
manca, al del darrer dia hàbil anterior a la data esmentada. 
 
Els valors de renda variable i les participacions en fons d’inversió mobiliària no 
assignats a la cartera de negociació han estat valorats individualment al seu 
preu mig d’adquisició, o al seu valor de mercat, si aquest últim fos inferior, 
amb l’excepció de les participacions en empreses del Grup, consolidables o 
no, i de les participacions en altres empreses en les quals es posseeixi una 
participació del 20% com a mínim, si no cotitzen a Borsa, o del 3% si hi 
cotitzen. Aquestes participacions es presenten pel valor de la fracció que 
representen de l’interès patrimonial de la filial o empresa associada, corregit en 
l’import de les plusvàlues tàcites existents en el moment de l’adquisició que 
encara perduren fins al límit del preu d’adquisició. 
 
El valor de mercat ha estat determinat d’acord amb aquests criteris: 

  
1) Valors cotitzats a mercats oficials: cotització mitja del darrer trimestre 

o la del darrer dia hàbil de l'exercici, la menor de les dues. 
 
2) Valors no cotitzats a mercats oficials: segons determina la circular 

9/1999 del Banco de España és el valor teòric comptable de la 
participació, obtingut dels últims estats financers disponibles (en 
alguns casos no auditats) de cada una de les societats participades 
més les plusvàlues latents en el moment de l’adquisició que 
subsisteixen en el de la valoració. 

 
D’acord amb la Circular 4/1991 del Banco de España, les minusvàlues que es 
posen de manifest com a conseqüència d'aquestes comparacions es troben 
cobertes amb fons de fluctuació de valors que es presenten disminuint el 
saldo dels corresponents epígrafs de l'actiu dels balanços de situació 
consolidats adjunts (veure nota 10). 
 

c.5) Actius immaterials i materials 



 

 

 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren al preu d'adquisició, 
inclouen el valor de l’actualització legal practicada d’acord amb el que 
estableix el Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny i es presenten nets de la 
corresponent amortització acumulada (veure notes 11 i 18). 
 
En els balanços de situació consolidats adjunts s’incorporen, dins els epígrafs 
“Crèdits sobre clients”, les existències de terrenys que provenen de Inverpro 
Desenvolupament, S.L. dedicada a l’activitat immobiliària. D’acord amb el 
Banco de España, i considerant que la finalitat de l’operació és finançar la 
compra de terrenys, es classifiquen dins l’epígraf “Crèdits sobre clients” els 
terrenys sobre els quals l’entitat té signat, a tancament d’exercici, un 
compromís de venda (vegeu la nota 8). 

 
L'amortització de l’immobilitzat material es calcula pel mètode lineal tot tenint 
present la vida útil estimada dels béns, i aplicant aquests coeficients: 

 
Les despeses de conservació i manteniment produïdes durant l’exercici es 
carreguen al compte de pèrdues i guanys. 

 
Els béns adjudicats per pagament de deutes es comptabilitzen generalment 
pel valor comptable de l’actiu aplicat a la seva adquisició, o pel valor 
d’adjudicació o de mercat si aquests fossin inferiors, deduït inicialment pel 
fons de sanejament d’actius adjudicats del 25% del valor del principal dels 
crèdits o de la taxació si aquesta fos menor, més, si escau, la totalitat dels 
interessos recuperats, segons estableix la normativa del Banco de España. 
Així mateix, l’Entitat dota les corresponents provisions d’acord amb la seva 
antiguitat en funció dels percentatges establerts a la Circular 4/1991 del Banco 
de España. Aquestes provisions es presenten minorant l’epígraf "Actius 
materials" del balanç de situació consolidat adjunt (veure nota 11). 
 
Sobre els immobles en renda, es constitueix un fons equivalent al diferencial 
entre el valor comptable i la capitalització del diferencial entre el tipus d’interès 
dels bons a 10 anys i la inflació (veure nota 11). 
 
L’immobilitzat immaterial correspon, bàsicament, a software i es presenta pel 
seu cost inicial net de l’amortització acumulada corresponent. L’amortització 
es calcula mitjançant l’aplicació del mètode lineal i considerant una vida útil de 
3 anys. L’import registrat a l’epígraf  “Amortització i sanejament d’actius 
materials i immaterials” en concepte de dotació a l’amortització dels actius 
immaterials és de 214 milers d’euros. 

 
c.6) Compromisos per pensions 

 
En virtut de les reglamentacions i convenis vigents, l'Entitat es veu obligada a 
complementar al seu personal les percepcions de la Seguretat Social en els 
casos de jubilació, viduïtat, orfenesa, incapacitat permanent o gran invalidesa; 
per als empleats contractats a partir de la publicació del XIVè Conveni 
Col·lectiu (maig de 1986) l'Entitat es troba alliberada d'aquest compromís per 
als casos de jubilació, en els termes establerts en l'esmentat conveni. 
 

Coeficients
Immobles 2%
Mobiliari 10-15%
Instal.lacions 6-12%
Equips informàtics i les seves instal.lacions 25%

    

  

A finals de l’any 2001 l’Entitat va signar un acord laboral que va suposar la 
liquidació del sistema anterior de càlcul dels compromisos per pensions del 
personal actiu, reconeixent uns serveis passats l’import dels quals va ésser 
aportat en data 28 de desembre de 2001 a un pla de pensions, per 6.054 
milers d’euros. Els compromisos per pensions amb el personal passiu, d’acord 
amb l’autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda, continua cobert 
mitjançant un fons intern de provisió per a pensions registrat en l’epígraf 
“Provisions per a riscos i càrregues – Fons de pensionistes” del passiu dels 
balanços de situació consolidats adjunts (veure nota 15). 

 
Les aportacions al pla de pensions meritades en l’exercici 2004, segons 
l’acord esmentat, s’han enregistrat a l’epígraf “Despeses de personal – 
Pensions” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt (veure nota 22). 

 
Les dotacions al fons intern de pensions dels exercicis 2004 i 2003, 
corresponent a la imputació d’un cost financer del fons esmentat calculat 
segons el que estableix la circular 4/1991 del Banco de España, es presenta 
sota l’epígraf “Interessos i càrregues assimilades” del compte de pèrdues i 
guanys consolidat adjunt (veure nota 15). 
 
En l’exercici 2003, com a conseqüència de l’acord laboral subscrit el 4 de 
setembre de 2003, es va posar en marxa un programa de jubilació parcial per 
al personal fix de l’Entitat que compleixi els requisits establerts en el Reial 
Decret 1131/2002. Aquest acord, que tenia una duració d’un any i era 
renovable tàcitament si no era denunciat per una de les parts, no s’ha renovat i 
va vèncer amb data 4 de setembre de 2004. Amb data 22 de desembre de 
2004 s’ha posat en marxa un nou programa de jubilació parcial amb les 
mateixes condicions que l’esmentat anteriorment que té vigència fins el 31 de 
desembre de 2005. La totalitat del cost per sous, salaris, cotitzacions a la 
Seguretat Social, aportacions definides a plans de pensions, etc., fins l’edat de 
jubilació acordada amb els treballadors que s’hagin adherit al programa en els 
exercicis 2004 i 2003 o hagin manifestat legalment la seva intenció de fer-ho 
durant l’any 2005, figura cobert amb un fons específic que a 31 de desembre 
de 2004 mantenia un saldo de 1.846 milers d’euros, inclòs a l’epígraf “Fons de 
pensionistes i d’altres obligacions i similars” del balanç de situació adjunt. 
Aquest fons s’ha constituït amb una dotació per import de 1.941 milers d’euros 
a l’epígraf “Crebants extraordinaris - Altres dotacions a fons especials” del 
compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici 2004 adjunt (veure notes 
15 i 22). 
 

 
 c.7) Productes derivats 
 

Es mostren com a comptes d'ordre els imports corresponents a les operacions 
que en la normativa del Banco de España reben la denominació genèrica 
d’operacions de futur (veure nota 19), amb les especificitats següents per a 
cadascuna: 

 
1) Les compra-vendes de divises no vençudes i les permutes financeres 

de monedes de cobertura es comptabilitzen, convertint-se a euros, 
utilitzant els tipus de canvi mitjà del mercat de divises al comptat 
corresponent al tancament dels exercicis 2004 i 2003. 

     
Les operacions de compra-venda de divises a terminis contractades i 
no vençudes i que no són de cobertura, es valoren als tipus de canvi 
del mercat de divises a termini. 

     



 

 

              2) Els futurs financers sobre valors i tipus d'interès recullen, pel seu 
principal, les operacions d'aquesta classe contractades en mercats 
organitzats. 

   
              3) Les opcions comprades o emeses, es comptabilitzen pel valor 

d’exercici de l’instrument financer subjacent. En les opcions sobre 
tipus d’interès, s’entén per element subjacent l’import sobre el qual es 
calculen els interessos pactats. 

    
 En les opcions comprades o emeses, les primes cobrades o pagades 
es registren entre els comptes diversos com a actiu patrimonial pel 
comprador o com un passiu per l’emissor. 

 
              4)  Els acords sobre tipus d'interès futurs (FRA), permutes financeres 

d'interessos i altres contractes de futur contractats fora de mercats 
organitzats, es comptabilitzen pel principal de l'operació. 

 
Les operacions que han tingut per objecte i per efecte eliminar o reduir 
significativament els riscos de canvi, d'interès o de mercat, existents en 
posicions patrimonials o en altres operacions, s'han considerat de cobertura. 
En aquestes operacions de cobertura, els beneficis o crebants generats s’han 
periodificat de forma simètrica als ingressos o despeses de l'element cobert. 

 
Les operacions que no siguin de cobertura - també denominades operacions 
de negociació- contractades en mercats organitzats, s'han valorat d'acord 
amb la seva cotització, i les variacions en les cotitzacions s'han registrat 
íntegrament en el compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt, com a 
resultats d’operacions financeres. 

 
Els resultats de les operacions de negociació contractades fora d'aquests 
mercats no es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys consolidat fins a 
la seva liquidació efectiva. Això no obstant, al final de cada període s'efectuen 
valoracions de les posicions i es provisionen amb càrrec a resultats les 
pèrdues potencials netes per cada classe de risc que resultés d'aquestes 
valoracions. Les classes de riscos que es consideren a aquests efectes són el 
de tipus d'interès, el de preu de mercat i el de canvi. 

 
c.8) Impost sobre Societats 

 
La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció 
del resultat econòmic, abans d'impostos, augmentat o disminuït, segons 
correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent-
les com a produïdes entre la base imposable i el resultat comptable abans 
d'impostos que no reverteixen en períodes subsegüents. 

 
Les diferències entre l'Impost sobre Societats a pagar i la despesa per aquest 
impost, originades per les diferències temporals d'imputació, es registren com 
a impost sobre beneficis anticipat o diferit, segons correspongui (veure nota 
12). 

 
El benefici fiscal corresponent a les deduccions per doble imposició, 
bonificacions i deducció per inversions es considera com un menor import de 
l'Impost sobre Societats de cada exercici. Per tal que aquestes deduccions 
siguin efectives s'hauran de complir els requisits establerts en la normativa 
vigent. 
 
El capítol “Impost sobre beneficis” del compte de pèrdues i guanys consolidat 
inclou els imports corresponents a l’Entitat i a les societats consolidades 

    

  

globalment i a les societats del Grup integrades pel procediment de posada en 
equivalència. 

 
c.9)  Fons de Garantia de Dipòsits 

 
Les contribucions al Fons de Garantia de Dipòsits de Caixes d’Estalvis 
establertes a la Llei 18/1982, s’imputen als resultats de l’exercici en què es 
meriten, d’acord amb la Circular 4/1991 del Banco de España. 

 
Durant l’exercici 2004 s’ha aportat 321 milers d’euros al Fons de Garantia de 
Dipòsits, mentre que el 2003 se’n varen aportar 342 milers d’euros, registrats 
en l’epígraf “Altres càrregues d’explotació” dels comptes de pèrdues i guanys 
consolidats adjunts. 

 
c.10)  Indemnitzacions per acomiadament 

 
D’acord amb la legislació vigent, existeix l’obligació d’indemnitzar aquells 
empleats que puguin ser acomiadats sense causa justificada.  
 
No existeix cap pla de reducció de personal que faci necessària la dotació 
d’una provisió per aquest concepte.  

 
 
 
 
5. DETERMINACIÓ DEL PATRIMONI I EXCEDENT DE L’EXERCICI 
 
Els comptes anuals consolidats es presenten d’acord amb els models establerts pel Banco de 
España per a les entitats de crèdit. A fi d’avaluar el patrimoni net consolidat atribuïble al Grup 
a 31 de desembre de 2004 i 2003, s’han de considerar els epígrafs següents del balanços de 
situació consolidats adjunts: 
 

 
La proposta de distribució del benefici de l'exercici 2004 de l’Entitat que el Consell 
d'Administració sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General de l'Entitat és la següent: 

 
Els resultats de les societats que componen el Grup Caixa de Manlleu s’aplicaran de la manera 
que acordin les respectives Juntes Generals d’Accionistes. 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
Reserves de l'entitat dominant
     Reserves 72.906 67.491
     Reserves de revaloració 3.035 3.035
Reserves en societats consolidades 225 135
Pèrdues en societats consolidades (2) (3)
Beneficis consolidats nets de l'exercici 7.346 7.027
Patrimoni net 83.510 77.685

(Milers d'euros) 2004 2003
Dotació al Fons de l'Obra Social 1.597 1.527
Dotació a Reserves 5.662 5.416
Resultat 7.259 6.943



 

 

6. DEUTES DE L'ESTAT 
 
La composició d'aquest epígraf del balanços de situació consolidats a 31 de desembre de 
2004 i 2003 és la següent:  

 
L’estructura per venciments residuals del saldo a 31 de desembre de 2004 i 2003 és la 
següent:  
 

 
La taxa interna de rendibilitat mitja anual d'aquests actius al tancament dels exercicis 2004 i 
2003, calculat sobre el seu valor efectiu, ha estat respectivament del 1,69% i del 2,28%. 
  
L'import nominal d'aquests actius i el dels adquirits temporalment a altres entitats de crèdit 
(veure nota 7) que han estat cedits a tercers amb compromís de recompra i que figuren 
comptabilitzats en el passiu dels balanços de situació consolidats adjunts en els epígrafs 
"Entitats de crèdit" (veure nota 7) i "Dèbits a clients" (veure nota 13), segons correspongui, pel 
valor efectiu de cessió segons les normes establertes en la Circular 4/1991, es de 93.303 
milers d’euros (80.628 el 31 de desembre de 2003) 
  
El valor de mercat d’Altres Deutes Anotats assignats a la cartera d’inversió ordinària l’any 2004 
és de 13.129 milers d’euros. L’any 2003 aquest valor va ser de 13.646 milers d’euros per 
Altres Deutes Anotats. 
 
El valor de mercat dels altres Deutes Anotats assignats a la cartera de venciment l’any 2004 i 
2003 és de 25.748 i 29.703 milers d’euros, respectivament. 
 
Durant els exercicis 2004 i 2003 no s’ha produït cap moviment en el fons de fluctuació de 
valors i mostra un saldo nul al final d’ambdós exercicis. 
 
Tal i com es fa esment a la Nota 4.c.3, l’Entitat ha realitzat vendes de valors assignats a la 
cartera a venciment per import de 16.924 milers d’euros que han suposat un benefici de 1.103 
milers d’euros enregistrats com a beneficis nets en la venda de cartera d’inversió a venciment 
en l’epígraf de “Beneficis extraordinaris” (veure nota 22). 
 
 
 
 
 

Any 2004     (Milers d'euros) Cartera 
Inversió 

Ordinària

Cartera 
Inversió 

Venciment
Cartera 

Negociació
Total

Altres deutes anotats          12.902              24.520                       -             37.422 
         12.902              24.520                      -             37.422 

Any 2003     (Milers d'euros) Cartera 
Inversió 

Ordinària

Cartera 
Inversió 

Venciment
Cartera 

Negociació
Total

Altres deutes anotats          13.390              27.847                       -             41.237 
         13.390              27.847                      -             41.237 

(Milers d'euros) 2004 2003
Fins a 3 mesos 4.528 -
De 3 mesos a 1 any 2.509 9.881
D'1 a 5 anys 28.520 15.574
Més de 5 anys 1.865 15.782
Total 37.422 41.237

    

  

7. ENTITATS DE CRÈDIT 
 
La composició d'aquest epígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2004 i 
2003 és la següent: 

  
El detall del saldo dels epígrafs d'“Entitats de crèdit” de l’actiu i el passiu presenta els terminis 
residuals següents de venciment des del 31 de desembre: 
 

  
No existeixen operacions incloses en el saldo d’aquests capítols del balanç de situació 
consolidat adjunt realitzades a empreses del grup no consolidables o associades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003  (Milers d'euros) 2004 2003 2004 2003
Fins a 3 mesos 101.369 42.232 7.528 35.700
De 3 mesos a 1 any - 11.886 3.079 3.602
D'1 a 5 anys 9.616 9.616 7.129 8.175
Més de 5 anys - - 3.137 3.490
Total 110.985 63.734 20.873 50.967

            ACTIU             PASSIU

(Milers d'euros) 2004 2003 2004 2003
Per naturalesa
Comptes mutus 3.891 7.421 - -
Dipòsits 33.616 11.419 13.812 50.936
Adquisició-Cessió temporal d'actius 72.124 43.272 7.030 -
Altres comptes 1.354 1.622 31 31
Total 110.985 63.734 20.873 50.967

Per monedes
En euros 109.680 62.140 20.855 50.797
En moneda estrangera 1.305 1.594 18 170
Total 110.985 63.734 20.873 50.967

            ACTIU             PASSIU



 

 

8. CRÈDITS SOBRE CLIENTS 
 
La composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts a 31 
de desembre de 2004 i 2003 per monedes i sectors és la següent: 

 
 
El 31 de desembre de 2004, l’epígraf “Crèdits sobre clients” inclou 1.711 milers d’euros 
corresponents a terrenys sobre els que la societat depenent Inverpro Desenvolupament, S.L. 
té signat, a tancament d’exercici, un compromís de venda. 
 
A 31 de desembre de 2004, del total de “Crèdits sobre clients”, 6 milers d’euros corresponen a 
empreses del Grup no consolidables sent el tipus d’interès mig de retribució del 3%. 
 
La rendibilitat mitja de la cartera de préstecs i crèdits de l'Entitat corresponent a l'exercici 
2004 ha estat del 4,13% (4,70% en l’exercici 2003). 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
Per naturalesa i sector
Crèdit a Administracions Públiques espanyoles
          Risc corrent 18.098 18.959
          Risc dubtós - 22

18.098 18.981
Crèdit a altres sectors residents
          Crèdit comercial 34.264 31.145
          Deutors amb garantia real 863.786 801.255
          Altres deutors a termini 262.662 229.261
          Deutors a la vista i varis 21.265 19.529
          Risc dubtós 10.396 9.569

 1.192.373 1.090.759
Crèdit a no residents
          A Administracions Públiques no residents 468 672
          Altres deutors a termini 3.033 3.007
          Risc dubtós 250 249

 3.751 3.928
Fons d'insolvències (25.798) (21.347)
 1.188.424 1.092.321

Per monedes
En euros 1.188.135 1.091.796
En moneda estrangera 289 525
 1.188.424 1.092.321

Per venciments
Fins a 3 mesos 68.466 65.145
De 3 mesos a 1 any 103.246 88.322
D'1 a 5 anys 335.057 312.153
Més de 5 anys 675.214 618.679
Resta* 32.239 29.369
Fons d'insolvències (25.798) (21.347)
 1.188.424 1.092.321

* Venciment no determinat, vençut o sense classificar

    

  

A 31 de desembre de 2004 el saldo viu dels actius titulitzats és de 187.679 milers d’euros, 
havent-se produït dues titulitzacions d’actius durant l’exercici 2004 per un import total de 200 
milions d’euros. 
 
L’Entitat ha participat en la instrumentalització de les següents operacions de titulització 
d’actius amb aportació de préstecs a pimes de la cartera pròpia: 

 
 
El moviment del fons d’insolvències, que tal com s’indica en la nota 4.c.2.3) inclou les 
provisions específiques, genèrica i el fons de cobertura estadística, durant els exercicis 2004 i 
2003 ha estat el següent:  

 
 
El detall de l’epígraf d’”Amortitzacions i provisions per a insolvències” dels comptes de 
pèrdues i guanys consolidats adjunts dels exercicis 2004 i 2003 és el següent: 

 
 Dins d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici 2004, a més de 
les dotacions netes per a insolvències de crèdits, s’inclouen 61 milers d’euros i 572 milers 
d’euros corresponents, respectivament, a dotacions netes per avals i passius contingents i 
pels fons genèric de renda fixa. 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros)

Any Fons de titulització Aportació 
d'actius

Saldo 
vigent a 
31/12/04

2001 AyT 6 FTPYME 8.114 1.707
2002 AyT 9 FTPYME-ICO III Fondo de Titulización de Activos 6.872 2.684
2002 AyT FTGENCAT I Fondo de Titulización de Activos 18.900 9.646
2004 AyT HIPOTECARIO MIXTO 100.000 82.217
2004 TDA 20 MIXTO 100.000 91.425
Total 233.886 187.679

(Milers d'euros) 2004 2003
Saldo inicial 21.347 17.047
Més :    Dotacions netes de l'exercici 6.063 6.713
Menys : Fons recuperats (1.167) (1.762)
            Utilització de fons (445) (362)
            Traspàs a altres fons - (289)
Total Fons d'Insolvències 25.798 21.347
Del què:
           Provisions per a riscos específics 6.892 3.613
           Provisió genèrica 8.831 8.309
           Fons Estadístic de Cobertura 10.075 9.425

25.798 21.347

(Milers d'euros) 2004 2003
Dotacions netes amb càrrec a resultats 6.696 6.722
Més :    Amortitzacions sense fons 6 15
Menys : Fons recuperats (1.167) (1.762)
            Recuperació d'actius en suspens (206) (183)
 5.329 4.792



 

 

9. OBLIGACIONS I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA 
 
El 31 de desembre de 2004 i 2003, la composició de la cartera d'obligacions i altres valors de 
renda fixa és la següent: 

 
 
L’epígraf “Obligacions i altres valors de renda fixa – D’altres sectors residents” inclou a 31 de 
desembre de 2004 bons de titulització d’actius titulitzats per Caixa Manlleu durant l’exercici i 
durant exercicis anteriors per un import de 34.786 milers d’euros, el detall dels quals és el 
següent: 
 

 Milers d’euros 
FTA 6, Fondo de Titulización de Activos 800 
AyT 6 Fondo de Titulización de Activos 915 
AyT 9 Fondo de Titulización de Activos 399 
AyT FTGencat 1 Fondo de Titulización de Activos 899 
AyT Hipotecario Mixto, Fondo de Titulización de Activos 16.230 
TDA-20 Mixto, Fondo de Titulización de Activos 15.543 
 34.786 

 
 
El detall del moviment el 2004 i 2003 que presenta aquest epígraf és el següent: 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
D'emissió pública 1.576 1.562 
Altres emissors
          Entitats de crèdit 4.348 3.975 
          Altres residents 36.328 8.070 
          No residents 49.657 20.724 
Fons d'insolvències (861) (289)
Total 91.048 34.042 

Per monedes
En euros 91.048 34.042
En moneda estrangera - -
Total 91.048 34.042

(Milers d'euros)

Saldo a 
31.12.03 Altes Baixes

Revaloració 
Actualització 
Sanejaments

Saldo a 
31.12.04

D'emissió pública 1.562 - - 14 1.576
Altres emissors
     Entitats de crèdit 3.975 - - 373 4.348
     Altres sectors residents 8.070 150.550 (122.281) (11) 36.328
     No residents 20.724 34.727 (5.192) (602) 49.657
Fons d'insolvències (289) (572) - - (861)
Total 34.042 184.705 (127.473) (226) 91.048

(Milers d'euros)
Saldo a 

31.12.02 Altes Baixes

Revaloració 
Actualització 
Sanejaments

Saldo a 
31.12.03

D'emissió pública 1.608 - (59) 13 1.562
Altres emissors
     Entitats de crèdit 2.023 2.060 (113) 5 3.975
     Altres sectors residents 11.469 3.803 (7.204) 2 8.070
     No residents 17.492 19.305 (15.991) (82) 20.724
Fons d'insolvències - (289) - - (289)
Total 32.592 24.879 (23.367) (62) 34.042

    

  

Durant els exercicis 2004 i 2003 no s’ha produït cap moviment en el fons de fluctuació de 
valors, que mostra un saldo nul al final d’ambdós exercicis. 
 
La totalitat dels valors que composen l’epígraf “Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” 
cotitzen a mercats organitzats. 
 
El detall d’”Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” en cartera el 31 de desembre de 2004 i 
2003 per venciments, si el Grup els manté fins a l’amortització, és el següent: 
 

 
Aquest capítol “Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” i el capítol “Deutes de l’Estat” 
formen el total de la cartera de renda fixa del Grup. 
 
La totalitat del saldo de l’epígraf “Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” està classificat en 
la cartera d’inversió ordinària. 
  
La taxa mitja de la rendibilitat de les “Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” ha estat del 
3,22% en l’exercici 2004 i del 3,28% en l’exercici 2003. 
 
El valor de mercat, a 31 de desembre de 2004 i 2003, dels títols que formen part de l’epígraf 
“Obligacions i Altres valors de Renda Fixa” és de 92.758 milers d’euros i de 34.553 milers 
d’euros, respectivament. 
 
El 31 de desembre de 2004 el Grup no té cedits cap d’aquests actius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
Fins a 3 mesos 1.971 -
De 3 mesos a 1 any 1.776 1.351 
D'1 a 5 anys 42.847 18.190 
Més de 5 anys 45.315 14.790 
Fons d'insolvències (861) (289)
Total 91.048 34.042 



 

 

10. ACCIONS I ALTRES TÍTOLS DE RENDA VARIABLE, PARTICIPACIONS I 
PARTICIPACIONS EN EMPRESES DEL GRUP 
 
L’epígraf d’”Accions i Altres títols de Renda Variable” dels balanços de situació consolidats 
adjunts recullen les accions i títols de societats en què la participació de l'Entitat és inferior al 
3% en el cas de societats amb cotització oficial a mercats organitzats i al 20% en el cas de 
societats no cotitzades a mercats organitzats, així com les participacions en fons d'inversió 
mobiliària.  
 
Els epígrafs “Participacions en empreses del Grup” i “Participacions” dels balanços de situació 
consolidats adjunts, inclou la inversió en societats del Grup no consolidables pel mètode 
d’integració global o proporcional per no estar la seva activitat directament relacionada amb la 
del Grup i participacions en societats associades.  
 
 
La composició dels exercicis 2004 i 2003 d’aquests epígrafs dels balanços de situació 
consolidats adjunts és la següent: 

 
A continuació indiquem el moviment que s’ha produït en els saldos dels capítols de 
“Participacions” i “Participacions en empreses del grup”  dels balanços de situació consolidats 
adjunts durant els exercicis 2004 i 2003: 
 

  
Les altes de l’exercici de l’epígraf “Participacions” corresponen a la participació indirecte en 
les societats “Habitatges Finver, S.L.” i “Habitatges Invercap, S.L.”, constituïdes durant 
l’exercici 2004 a traves de la societat del Grup Inverpro Desenvolupament, S.L.. 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
Participacions
          Saldo a l'inici de l'exercici - -
          Altes 529 -
          Efecte de la posada en equivalència de les participacions (7) -
Saldo al tancament de l'exercici 522 -
Participacions en empreses del grup
          Saldo a l'inici de l'exercici 282 -
          Traspassos - 94 
          Efecte de la posada en equivalència de les participacions 
                en empreses del Grup 89 188 
Saldo al tancament de l'exercici 371 282 

(Milers d'euros)     
Saldo a 

31.12.04
Saldo a 

31.12.03
Per naturalesa

Acc. i altres títols de renda variable
     Entitats de crèdit 1.017 608
     Altres sectors residents 12.108 13.950
     No residents 1.417 680
(-) Fons de fluctuació de valors (570) (919)
Participacions en el grup
     Entitats de crèdit - -
     Altres 371 282
Participacions
     Entitats de crèdit - -
     Altres 522 -
Total 14.865 14.601

    

  

L’efecte de la posada en equivalència de les participacions i de les participacions en empreses 
del Grup corresponen al resultat de les societats integrades pel procediment de posada en 
equivalència. 
 
El detall de les societats que integren aquest epígraf  al 31 de desembre de 2004 es presenta a 
l’annex adjunt, el qual forma part integrant d’aquesta nota de la memòria dels comptes anuals 
consolidats. 
 
Les vendes de la cartera d'inversió ordinària en els exercicis 2004 i 2003 han generat uns 
beneficis de 2.305 i 1.270 milers d'euros i unes pèrdues de 34 i 221 milers d'euros, 
respectivament. Aquests resultats es registren a l’epígraf “Resultats per operacions 
financeres” dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts. 
 
 
 
La composició per monedes de la cartera d’”Accions i Altres títols de Renda Variable”, 
“Participacions” i “Participacions en empreses del grup” és la següent: 

 
 
Els epígrafs “Accions i altres títols de renda variable”, “Participacions” i “Participacions en 
empreses del Grup” formen el total de la cartera de renda variable. La classificació per 
categories de valoració de la cartera de renda variable sense considerar el saldo del compte 
“Fons de Fluctuació de Valors” és la següent: 

 
Els criteris de classificació utilitzats, d’acord amb la Circular 4/1991 del Banco de España, i les 
seves modificacions posteriors, han estat els següents: 
 
Cartera de negociació: serà formada per aquells valors de mercat continu que tinguin com a 
finalitat beneficiarse a curt termini de les variacions de cotització. 
 
Cartera de participacions permanents: s’hi inclouran els valors de renda variable que suposin 
participacions estables en societats que contribueixin de manera duradora a les activitats del 
Grup (societats del Grup i multigrup no consolidables). 
 
Cartera d’inversió ordinària: serà formada per aquelles inversions en renda variable que no 
estiguin classificades en cap altra cartera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros)

Saldo a 
31.12.04

Saldo a 
31.12.03

En euros 14.865 14.601
En moneda estrangera - -
 14.865 14.601

(Milers d'euros) 2004 2003
Cartera de negociació - 95
Cartera d'inversió 14.542 15.143
Cartera permanent 893 282
Total 15.435 15.520



 

 

 
La composició d’aquesta cartera de renda variable segons la seva admissió o no a cotització a 
mercats organitzats, sense considerar el saldo del compte “Fons de Fluctuació de Valors”, és 
la següent: 
 

 
La diferència entre el valor comptable dels títols de renda variable amb cotització a mercats 
oficials que componen la cartera d'inversió ordinària i el seu valor de cotització al tancament 
de l'exercici 2004, reflecteix una plusvàlua latent de 6.735 milers d’euros (3.625 milers d’euros 
a 31 de desembre de 2003). 
 
L'import dels dividends de la cartera de renda variable percebuts en l’exercici 2004 puja a 398 
milers d’euros (396 milers d’euros en l’exercici 2003) i es registra a l’epígraf “Rendiment de la 
cartera de renda variable” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts. 
 
 
 
El fons de fluctuació de valors afecte a la cartera de valors de renda variable ha experimentat 
el moviment següent en els exercicis 2004 i 2003: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
Accions i altres títols de renda variable
     Amb cotització a mercats organitzats 10.276 11.220
     Sense cotització a mercats organitzats 5.159 4.300
 15.435 15.520

(Milers d'euros)

Saldo a 31 de desembre de 2002 1.389
Dotació neta de l'exercici 76
Fons que han quedat disponibles (1.092)
Traspassos de l'exercici 546
Saldo a 31 de desembre de 2003 919
Dotació neta de l'exercici 245
Fons que han quedat disponibles (594)
Traspassos de l'exercici -
Saldo a 31 de desembre de 2004 570

    

  

11. ACTIUS MATERIALS  
 
Les variacions registrades en el cost actualitzat dels béns durant els exercicis 2004 i 2003 han 
estat les següents: 

 
S’estima que com a resultat de l’increment de valor dels Actius Materials originat per les 
operacions d’actualització realitzades a l’empara del RDL 7/1996, la dotació per a 
amortitzacions a realitzar en el pròxim exercici s’incrementarà en 90 milers d’euros 
aproximadament. 
 
L’evolució de l’amortització acumulada durant els exercicis 2004 i 2003 ha estat la següent: 
 

 
El saldo dels immobles procedents d’adjudicacions d’actius a 31 de desembre de 2004 i 2003 
és de 299 i 242 milers d’euros, respectivament. 
En relació als edificis en renda, els productes obtinguts amb el seu arrendament presenten un 
import, a 31 de desembre de 2004 i 2003, de 107 i 85 milers d’euros, respectivament (veure 
nota 22). També, sobre aquests immobles, l'Entitat té constituït un fons de sanejament 
equivalent al diferencial entre el valor comptable i la capitalització de la seva renda anual, amb 
un import, a 31 de desembre de 2004 i 2003, de 25 milers d’euros, import inclòs en l'apartat 
"Fons de Cobertura d’Immobilitzat", on també hi figura inclòs la cobertura dels immobles 
procedents d’adjudicacions d’actius, ascendint aquest fons a un import total de 94 milers 
d’euros (91 milers d’euros en l’exercici 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros)

Terrenys i 
edificis 

d'ús propi
Altres 

immobles
Mobiliari i 

instal.lacions
Immobilitzat 
Obra Social

Saldo a 31 de desembre de 2002 13.578 5.713 22.768 4.590
Altes 235 2.793 3.608 52
Baixes (386) - (2.463) (163)
Traspassos 3.446 (3.429) (20) 3
Altres - - - -
Saldo a 31 de desembre de 2003 16.873 5.077 23.893 4.482
Altes - 4.380 2.887 11
Baixes - (107) (2.261) (143)
Traspassos 672 (566) 410 -
Altres - - - -
Saldo a 31 de desembre de 2004 17.545 8.784 24.929 4.350

(Milers d'euros)

Terrenys i 
edificis 

d'ús propi
Altres 

immobles
Mobiliari i 

instal.lacions
Immobilitzat 
Obra Social

Saldo a 31 de desembre de 2002 1.854 232 10.758 1.675
Altes 261 46 2.615 243
Baixes i altres moviments (116) - (2.249) (134)
Saldo a 31 de desembre de 2003 1.999 278 11.124 1.784
Altes 292 48 2.694 234
Baixes i altres moviments - - (1.925) (142)
Saldo a 31 de desembre de 2004 2.291 326 11.893 1.876



 

 

12. ALTRES ACTIUS - ALTRES PASSIUS 
 
El detall dels epígrafs “Altres actius” i “Altres passius”, a 31 de desembre de 2004 i 2003 és el 
següent: 

 
L'import en concepte d'impost sobre beneficis anticipat s'ha generat per les diferències 
temporals en la imputació de despeses en aplicació de criteris fiscals i comptables diferents. 
 
L'import en concepte d'impost sobre beneficis diferit ve generat pel diferent criteri d'imputació 
temporal d'ingressos i costos de les adquisicions i cessions d'actius monetaris amb rendiment 
implícit, així com per les diferències en el tractament fiscal i comptable en l'amortització 
d'immobilitzat. 
 
 
• Fons d’Obra Social 
 
La normativa vigent disposa que les Caixes d’Estalvi destinaran al finançament d’Obres 
Socials pròpies i en col·laboració la totalitat dels excedents anuals, una vegada que han estat 
deduïts dels mateixos, els imports destinats a Reserves i a la provisió de l’impost sobre 
societats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004 2003 2004 2003
Xecs a càrrec d'entitats de crèdit 162 158 - -
Obligacions a pagar - - 2.832 2.241
Operacions en camí 4.765 9.707 5.429 4.182
Pèrdues potencials per rectific. de
interessos en oper. de cobertura - - 3.690 -
Hisenda Pública
   Impost sobre beneficis anticipat 7.864 6.475 - -
   Impost sobre beneficis diferit - - 291 303
Retencions i pagaments a compte
   de l'Impost sobre Societats 1.855 1.551 - -
   altres conceptes 13 1.070 - -
Comptes de recaptació - - 8.494 8.486
Comptes especials - - 602 1.077
Op. Financeres pendents de liquidar 579 1.713 - -
Fiances donades en efectiu 230 181 - -
Beneficis latents per rectificació de
interessos en operacions de cobertura 3.852 - - -
Opcions adquirides 20 19 - -
Fons Obra Social - - 5.431 5.746
Altres conceptes 314 58 741 69
Total 19.654 20.932 27.510 22.104

            ACTIU             PASSIU

    

  

El moviment d’aquest fons durant els exercicis 2004 i 2003 ha estat el següent:  
 

 
La reserva d’actualització Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, s’incorporà al balanç de 
situació integrant dels comptes anuals de l’exercici 1996, com a conseqüència de les 
operacions d’actualització del valor dels Actius Materials de l’Obra Social practicades d’acord 
amb la normativa que va regular aquestes operacions, menys el gravamen fiscal del 3% de 
l’import de les revaloracions. 
 
El detall del saldo de l’esmentada Reserva d’Actualització és el següent:  

 
El saldo del Fons d’Obra Social a 31 de desembre es correspon amb les següents aplicacions: 

 
La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici 2004 de Caixa Manlleu que es sotmetrà 
a l’aprovació de l’Assemblea General de l’Entitat contempla destinar 1.597 milers d’euros al 
Fons d’Obra Social, pujant el pressupost d’Obra Social per a l’exercici 2005 a 2.074 milers 
d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros)

Saldo a 31 de desembre de 2002 6.018
Distribució de l'excedent de 2002 1.467
Despeses de manteniment de 2003 (1.739)
Saldo a 31 de desembre de 2003 5.746
Distribució de l'excedent de 2003 1.527
Despeses de manteniment de 2004 (1.842)
Saldo a 31 de desembre de 2004 5.431

(Milers d'euros)

Revaloració dels Actius Materials de l'Obra Social 868
Gravamen fiscal - 3% sobre la revaloració (26)
Total 842

(Milers d'euros) 2004 2003
Fons materialitzats en immobilitzat 2474 2.698
Fons disponibles 2957 3.048
Total Fons de l'Obra Social 5.431 5.746



 

 

13. DÈBITS A CLIENTS 
 
La composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts a 31 
de desembre de 2004 i 2003, per naturalesa i sectors i monedes de contractació, és la 
següent: 
 

 
L’estructura dels dipòsits, d'acord amb els terminis romanents de venciment des del 31 de 
desembre de 2004 i 2003, és la següent:  

 
A 31 de desembre de 2004, del total de “Dèbits a clients”, 194 milers d’euros corresponen a 
empreses del Grup no consolidables sent el tipus d’interès mig de retribució del 0,56%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
Per naturalesa i sector
Dipòsits d'estalvi
          A la vista
                Administracions Públiques 17.668 13.222
                Comptes corrents 318.467 269.291
                Comptes d'estalvi 150.069 133.196
                No residents 1.470 1.780

487.674 417.489
          A termini
                Imposicions a termini 767.706 647.199
                No residents 10.481 10.455

778.187 657.654
          Altres dèbits
                Cessió temporal d'actius 96.627 86.744

96.627 86.744
 1.362.488 1.161.887

Per monedes
En euros 1.360.917 1.159.950
En moneda estrangera 1.571 1.937
 1.362.488 1.161.887

(Milers d'euros) 2004 2003
Fins a 3 mesos 800.780 748.046
De 3 mesos a 1 any 221.825 242.945
D'1 a 5 anys 145.389 74.205
Més de 5 anys 194.494 96.691
 1.362.488 1.161.887

    

  

Dins d’aquest epígraf, la rúbrica “Dipòsits d’estalvi – Altres dèbits” recull l’import dels Deutes 
de l’Estat cedits amb compromís de recompra (veure nota 6). 
 
Dins l’epígraf “Altres sectors residents – Imposicions a termini” s’inclou l’emissió de cèdules 
hipotecàries per import de 200.000 milers d’euros. Les característiques d’aquestes emissions 
són les següents:  

 
L’Entitat ha contractat cinc swaps sobre tipus d’interès per cobrir el tipus d’interès fix meritat 
per les esmentades cèdules (veure nota 20). 
 
 
 
 
 
 
 
14. COMPTES DE PERIODIFICACIÓ 
 
La composició d'aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts és la següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004 2003 2004 2003
Productes meritats no vençuts d'inversions 6.418 5.355 - -
   no preses a descompte
Despeses pagades no meritades 148 184 - -
Meritacions de costos no vençudes - - 1.788 1.870
Despeses meritades no vençudes - - 2.861 5.112
Productes anticipats d'operacions actives - - 378 355
   a descompte
Altres periodificacions 637 2.464 83 7
 7.203 8.003 5.110 7.344

        ACTIU          PASSIU

(Milers d'euros)

Emissió Data Emissió Sèrie
Import 

Nominal

Tipus 
d'Interès 
Nominal

Abonament 
del Cupó

Data 
d'Amortització

Import 
Pendent 

d'Amortitzar
AyT Cédulas Cajas III FTA 26/06/2002 - 40.000 5,26% 28 de juny 26/06/2012 40.000
AyT Cédulas Cajas IV FTA 11/03/2003 - 50.000 4,01% 11 de març 11/03/2013 50.000
AyT Cédulas Cajas VI FTA 05/04/2004 - 60.000 4,00% 7 d'abril 05/04/2014 60.000

A 36.585 4,00%
18 de 

novembre 18/11/2014 36.585

B 13.415 4,26%
18 de 

novembre 18/11/2019 13.415

AyT Cédulas Cajas VIII FTA 18/11/2004



 

 

15. PROVISIONS PER A RISCOS I CÀRREGUES I FONS PER A RISCOS BANCARIS 
GENERALS 

 
El detall i moviment, pel que fa a 2004 i 2003 d'aquest epígraf dels balanços de situació 
consolidats adjunts és el següent: 

  
• Fons de pensions 
 
Tal i com s’indica a la nota 4.c.6) l’Entitat té exterioritzats, d’acord amb la normativa vigent, els 
compromisos per pensions amb el seu personal actiu mitjançant un pla de pensions. Els 
compromisos per pensions amb el personal passiu anterior al 2001 continuen coberts 
mitjançant un fons intern.  
Els càlculs actuarials reflectits en l’estudi d’un professional independent a 31 de desembre de 
2004 i 2003, han estat fets amb criteris financers i actuarials. El seu valor és igual al capital que 
en el moment present (31 de desembre de 2004 i 2003) és equivalent al fluxe futur dels 
pagaments esperats. Per a aquest càlcul s’apliquen factors d’índole econòmica:  

 
i també factors d’índole biomètrica: expectativa de vida, taules de supervivència PERM/F - 
2000P. 
 
Segons aquest estudi actuarial i el realitzat a 31 de desembre de 2003, el detall dels 
compromisos per pensions a 31 de desembre, és el següent: 

 
 
Addicionalment, l’import meritat a l’epígraf de “Fons de pensions intern” a l’exercici 2004, 
recull els compromisos addicionals amb alguns empleats de l’Entitat per import de 152 milers 
d’euros. 
 
Les dotacions al “Fons de pensions intern” de l’exercici 2004 corresponen per import de 153 
milers d’euros a la meritació del cost financer del fons esmentat calculat segons estableix la 
Circular 4/1991 del Banco de España, que es presenta sota l'epígraf "Interessos i càrregues 
assimilades" del compte de pèrdues i guanys adjunt, i a la dotació per import de 1.941 milers 
d’euros per atendre el valor estimat per l’Entitat dels compromisos futurs assumits amb el 
personal que s’ha acollit al programa de jubilació parcial al que es fa menció a les Notes 4c.6. i 
22. 
 

2004  (Milers d'euros)

Saldo a 
31.12.03 Dotacions

Fons 
utilitzats

Traspassos i altres 
moviments

Saldo a 
31.12.04

Fons de pensions intern 5.848 2.105 (518) - 7.435
Altres fons específics 1.054 332 (282) (37) 1.067
 6.902 2.437 (800) (37) 8.502

2003  (Milers d'euros)

Saldo a 
31.12.02 Dotacions

Fons 
utilitzats

Traspassos i altres 
moviments

Saldo a 
31.12.03

Fons de pensions intern 6.842 280 (418) (856) 5.848
Altres fons específics 1.018 62 (239) 213 1.054
 7.860 342 (657) (643) 6.902

Taxa nominal d'actualització 4,50%
Taxa de revisió de les pensions 2,50%

(Milers d'euros) 2004 2003
Per pensions causades 5.437 5.625

5.437 5.625

            Passiu meritat

    

  

• Altres fons específics 
 
S’inclouen sota aquest epígraf el Fons d’autoassegurança per un import de 451 milers d’euros 
al 31 de desembre de 2004 i 2003 que recull els fons dotats per la pròpia Entitat per a cobrir 
possibles contingències de robatori, atracament i crebants varis. 
 
• Fons per a riscos bancaris generals 
 
Durant l’exercici 2004, amb el coneixement i presa de raó del Banco de España, l’Entitat ha 
recuperat amb abonament a l’epígraf “Crebants extraordinaris – Altres dotacions netes a fons 
especials” la totalitat de l’import enregistrat al 31 de desembre de 2003 en l’epígraf “Fons per 
a riscos bancaris generals”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16. PASSIUS SUBORDINATS 
 
El saldo reflectit en els balanços de situació consolidats adjunts correspon a dues emissions 
d'obligacions subordinades. 
 
La primera emissió, de data 30 de juny de 1989 per un import de 7.212 milers d’euros, està 
representada per 12.000 títols al portador de 601,01 euros de valor nominal cada un. El tipus 
d'interès a què s'ha remunerat aquest passiu ha estat del 3,25% per a l’últim trimestre del 
2004 (3,25% l’últim trimestre de l’exercici 2003). 
 
L'emissió té caràcter perpetu. Malgrat tot, hi ha la possibilitat de reemborsament als 20 anys, 
prèvia autorització del Banco de España. 
 
La segona emissió, amb data de l’11 de setembre de 2003 per un import de 10.000 milers 
d’euros, està representada per 20.000 títols de 500 euros de valor nominal cada un. L’últim 
trimestre del 2004 aquest passiu s’ha remunerat a un tipus d’interès del 2,50%.  
 
Aquesta emissió s’amortitzarà el dia 1 de juny de 2013. Malgrat tot, l’Entitat podrà, prèvia 
autorització del Banco de España i passats 5 anys, decidir amortitzar, a la par i sense 
despeses, la totalitat dels valors representatius d’aquesta emissió. 
 
Els interessos anuals, d’aquestes dues emissions, acreditats en els exercicis 2004 i 2003 han 
pujat a 492 i 314 milers d’euros, respectivament i s’han enregistrat a l’epígraf “Interessos i 
càrregues assimilades” dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts (veure nota 22). 
 
Les citades emissions van ser cobertes en la seva totalitat i han rebut del Banco de España la 
qualificació necessària per ésser computables com a recursos propis de segona categoria de 
conformitat amb la normativa vigent. 
 
Cap de les empreses del Grup i no consolidables té adquirits valors negociables subordinats 
emesos per l’Entitat. 
 
 
 
17. INTERESSOS MINORITARIS 

D’acord amb la Llei 19/2003 de 4 de juliol, que permet l’emissió de participacions preferents 
des d’Espanya, en el mes de desembre de 2004, Caixa Manlleu Preferents, S.A.U, ha efectuat 
l’emissió de 18.000 milers d’euros en participacions preferents – sèrie A, sense dret a vot i 
amb un dividend variable trimestral igual a l’Euribor a 3 mesos, més el 0,20% anual, amb un 
mínim garantit del 3% fins el 30 de juny de 2005 i amb la garantia solidària i irrevocable de 
l’Entitat. 

Aquesta emissió ha rebut la qualificació necessària del Banc d’Espanya perquè es pugui 
computar íntegrament com a recursos propis bàsics del Grup consolidat. Ha estat adquirida 
íntegrament per tercers aliens al Grup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

 
18. RESERVES, RESERVES DE REVALORACIÓ I RESERVES I PÈRDUES EN 

SOCIETATS CONSOLIDADES 
 
El detall i el moviment de les reserves dels exercicis 2004 i 2003 és el següent: 
 

 
L'import restant de l'excedent dels exercicis 2003 i 2002 ha estat aplicat al Fons de l'Obra 
Social per 1.527 i 1.467 milers d’euros, respectivament (veure nota 12). 
 
• Reserves i/o pèrdues en societats consolidades 
 
El detall per societats del Grup dels capítols dels balanços de situació consolidats adjunts, al 
tancament dels exercicis 2004 i 2003, s’indica a continuació:  

 
 
• Reserves de revaloració 
 
La reserva d’actualització Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, incorporada al balanç de 
situació integrant dels comptes anuals de l’exercici 1996, és conseqüència de les operacions 
d’actualització del valor dels Actius Materials de la Caixa practicades d’acord amb la 
normativa que regula aquestes operacions, menys el gravamen fiscal del 3% de l’import de les 
revaloracions. 
 
El detall del saldo de les Reserves d’Actualització és el següent: 

 
Les operacions d’actualització i el saldo d’aquesta van ésser aprovades per la Inspecció 
d’Hisenda durant l’any 1998. Per tant, aquesta reserva es podrà destinar a eliminar resultats 
comptables negatius i a partir del 31 de desembre de 2006 a reserves de lliure disposició. El 
saldo de la reserva no podrà ser distribuït, directament o indirectament, a menys que la 
plusvàlua hagi estat realitzada mitjançant la venda o amortització total dels elements 
actualitzats. 

(Milers d'euros) 2004 2003
Pèrdues en Societats consolidades per integració global 2 3 
          Inverpro Desenvolupament, S.L. 2 3 
Reserves en Societats consolidades per posada en equivalència 225 135 
          Corredoria d'Assegurances Caixa de Manlleu, S.L 219 132 
          Itinerari 2002, S.L. 6 3 

(Milers d'euros)

Reserves 
generals

Reserves de 
revaloració

Reserves en 
societats 

consolidades

Pèrdues en 
societats 

consolidades

Saldo a 31 de desembre de 2002 62.288 3.035 - -
Distribució de l'excedent de l'exercici 2002 5.203 - - -
Altres ajustaments de consolidació - - 135 (3)
Saldo a 31 de desembre de 2003* 67.491 3.035 135 (3)
Distribució de l'excedent de l'exercici 2003 5.415 - 87 -
Altres ajustaments de consolidació - - 3 1
Saldo a 31 de desembre de 2004 72.906 3.035 225 (2)

* Any de primera consolidació

(Milers d'euros)

Revaloració dels Actius Materials de la Caixa 3.129
Gravamen fiscal - 3% sobre la revaloració (94)
 3.035



 

 

• Recursos propis 
 
Segons determina la norma quarta de la Circular 5/1993, de 26 de març, del Banco de España, 
els grups consolidables d’entitats de crèdit han de mantenir en tot moment un volum suficient 
de recursos propis per cobrir la suma de les exigències per risc de crèdit, segons els actius, 
compromisos i altres comptes d’ordre que presenten aquest risc; per risc de canvi, segons la 
posició global neta en divises, per risc de mercat de la cartera de negociació, com també per 
donar cobertura als riscos derivats de ser un grup mixt compost, si s’escau, per grups 
d’entitats de crèdit i d’entitats asseguradores. Els recursos propis són suficients sempre que 
es mantingui un coeficient de solvència no inferior al 8%, i aquest coeficient de solvència es 
defineix com  el quocient entre recursos propis ponderats de la manera que estableix la 
Circular esmentada. 
 
Aquesta circular constitueix el desenvolupament final, en l'àmbit de les entitats de crèdit, de la 
legislació sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres a 
partir de la Llei 13/1992, d’1 de juny, del Reial Decret  1343/1992, de 6 de novembre, i de 
l’Ordre Ministerial de 30 de desembre de 1992. S’hi estableix també que el deute subordinat 
constitueix un recurs propi de segona categoria, i que és computable com a tal la part que no 
excedeixi del 50% dels recursos propis bàsics, com també que la totalitat de recursos propis 
de segona categoria no excedeixi el 100% dels recursos propis bàsics en la part que aquest 
excés no s’hagi eliminat per la primera limitació esmentada.  
 
Els recursos propis computables del Grup Caixa Manlleu, segons el que descriu la Llei 
13/1992 d'1 de juny, Circular 5/1993 del Banco de España i la normativa que la desenvolupa, a 
31 de desembre de 2004, són de 116.016 milers d’euros (94.605 milers d’euros a 31 de 
desembre de 2003) i són superiors en 24.986 milers d’euros als recursos exigits per la 
legislació vigent (19.639 milers d’euros en l’exercici 2003). 
 
 
19.  COMPTES D'ORDRE 
 
Els principals compromisos i altres operacions vigents a 31 de desembre de 2004 i 2003 són 
els següents: 

 
 
20. OPERACIONS AMB DERIVATS 
 
Pel que fa a les operacions amb derivats financers, a continuació es presenta el 
desglossament de valors per tipus de productes derivats que manté el Grup consolidable a 31 
de desembre de 2004 i 2003, distingint entre operacions de negociació i de cobertura: 

(Milers d'euros) 2004 2003
Passius contingents 34.678 28.347
     Avals i altres caucions prestades 33.892 27.844
     Crèdits documentaris 545 503
     Passius contingents dubtosos 241 -
Compromisos i riscos contingents 266.661 179.028
     Disponible per tercers 266.661 176.624
     Altres compromisos - 2.404
Total 301.339 207.375

Tipus operació Operació Tipus de risc a cobrir Moneda 2004 2003

Compra divises Cobertura Tipus de canvi - 337 685
Venda divises Cobertura Tipus de canvi - 337 686
Opcions comprades Negociació Índex borsari Euro 1.879 145
Futurs venuts Negociació Índex borsari Euro 4.147 1.285
Interest Rate Swap Titulitz. Cobertura Tipus d'interès Euro 203.967 94.148
Total 210.667 96.949

    

  

Els swaps donen cobertura de tipus d’interès en les emissions de les cèdules hipotecàries que 
s’esmenten a la nota 13 d’aquesta memòria. 
 
21.  SITUACIÓ FISCAL 
 
D’acord amb la normativa mercantil i les disposicions del Banco de España, l’impost sobre 
societats corresponent al resultat comptable ha estat registrat com a despesa al compte de 
pèrdues i guanys consolidat de l’exercici, segons el principi de meritació. Correspon al meritat 
per l’Entitat, per les societats consolidades globalment i per les societats del Grup integrades 
pel procediment de posada en equivalència. 
 
La conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos i la base imposable de l'impost 
sobre societats, així com els càlculs fets en relació amb l'impost, és la següent: 
 

 

2004  (Milers d'euros) Augments Disminucions Saldo
Resultat comptable de l'exercici 10.470
Diferències permanents 1.589 (2.186) (597)
Resultat comptable ajustat 9.873
Diferències temporals
     Amb origen en l'exercici 1.845 - 1.845
     Amb origen en exercicis anteriors 2.872 (3.917) (1.045)
Base imposable (Resultat fiscal) 10.673

Impost 
meritat

Impost a 
pagar

Sobre resultat comptable ajustat 3.458 -
Sobre base imposable (resultat fiscal) - 3.734

Deduccions
     Per doble imposició (81) (81)
     Per bonificació obligacions - -
     Altres (253) (253)

3.124 3.400

2003  (Milers d'euros) Augments Disminucions Saldo
Resultat comptable de l'exercici 9.922
Diferències permanents 1.558 (2.603) (1.045)
Resultat comptable ajustat 8.877
Diferències temporals
     Amb origen en l'exercici 3.140 (59) 3.081
     Amb origen en exercicis anteriors 66 (612) (546)
Base imposable (Resultat fiscal) 11.412

Impost 
meritat

Impost a 
pagar

Sobre resultat comptable ajustat 3.107 -
Sobre base imposable (resultat fiscal) - 3.994

Deduccions
     Per doble imposició (76) (76)
     Per bonificació obligacions - -
     Altres (136) (136)

2.895 3.782



 

 

Les diferències permanents positives més significatives dels exercicis 2004 i 2003, 
corresponen a la dotació a la provisió genèrica, i les diferències permanents negatives més 
significatives corresponen a la dotació al fons de l’Obra Social i a la variació en el Fons de 
Pensions intern. 
Les diferències entre els imports de l'impost acreditat i impost a pagar corresponen als 
impostos anticipats i diferits de diferències temporals d'imputació i es presenten registrats en 
els epígrafs "Altres actius" i "Altres passius" (veure nota 12).  
 
Les diferències temporals més significatives dels exercicis 2004 i 2003 corresponen a la 
dotació al Fons de Cobertura Estadística d’Insolvències i a l’externalització dels fons de 
pensions. 
 
Només han estat objecte de comptabilització com a impostos anticipats els que es preveuen 
que seran recuperats d’acord amb els límits que estableix la normativa vigent. 
 
Les retencions fetes al Grup i els pagaments realitzats a compte de l'Impost sobre Societats 
es registren en l'epígraf "Altres actius" de l'actiu del balanç de situació (veure nota 12). 
Aquestes retencions, l'import de les quals, a 31 de desembre de 2004 puja a 1.630 milers 
d’euros (1.611 milers d’euros el 2003), es deduiran de la quota de l'Impost sobre Societats. 
 
A 31 de desembre de 2004, el Grup no té pendents d'aplicació deduccions en la quota de 
l'Impost sobre Societats d'exercicis futurs, per inversió en actius qualificats i per creació de 
llocs de treball. 
 
El Grup té obertes a inspecció fiscal totes les operacions realitzades en els últims quatre 
exercicis. 
 
A causa de les diferents interpretacions possibles que es pot donar a la normativa fiscal 
aplicable a les operacions realitzades per les entitats financeres, poden existir determinats 
passius fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. 
Tanmateix, en opinió del Consell d’Administració, el deute tributari que en qualsevol cas se’n 
pogués derivar no afectaria significativament els comptes anuals de l’exercici 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

22.  INGRESSOS I DESPESES 
 
A continuació es presenta el desglossament dels principals conceptes que integren els 
epígrafs de despeses generals, càrregues i productes d'explotació diversos i crebants i 
beneficis extraordinaris del compte de pèrdues i guanys consolidat dels exercicis 2004 i 2003. 
 
Ingressos i despeses financeres per naturalesa i per moneda de contractació: 

 
L'import de les despeses de personal dels exercicis 2004 i 2003, desglossat per conceptes, és 
el següent: 

 

(Milers d'euros) Euros
Moneda 

estrangera Euros
Moneda 

estrangera
Interessos i rendiments assimilats 57.118 1.998 57.218 919
     De Banco de España - - - -
     D'entitats de crèdit 1.833 21 2.405 10
     Administracions Públiques 482 - 524 -
     De crèdits a residents 50.123 26 51.152 10
     No residents 79 - 179 74
     Actius dubtosos 337 - 391 -
     De la cartera de renda fixa 4.115 1.951 2.567 825
     Productes Financers per operacions 149 - - -
          de cobertura

Comissions 8.515 7.008 -
     Per disponibilitat 267 - 188 -
     Per passius contingents 268 - 210 -
     Per canvi de divises i bitllets 24 - 21 -
     Per servei de cobrament i pagament 4.607 - 3.861 -
     Per servei de valors 223 - 190 -
     Per comercialització de productes 1.801 - 1.547 -
          financers no bancaris
     Altres comissions 1.325 - 991 -

Interessos i càrregues assimilades 24.233 16 24.773 80
     De Banco de España 99 - 52 -
     D'entitats de crèdit 890 2 738 73
     De creditors 22.316 14 21.251 7
     D'emprèstits - - 2.037 -
     De finançaments subordinats 492 - 314 -
     Per operacions de cobertura 191 - - -
     De Fons de Pensions constituïts (veure nota 15) 153 - 263 -
     Altres interessos 92 - 118 -

Comissions 422 365 -
     Cedides a altres entitats 202 - 265 -
     Pagades per operacions amb valors 52 - 28 -
     Altres comissions 168 - 72 -

     Any 2003     Any 2004

(Milers d'euros) 2004 2003
Sous, salaris i assimilats 14.220 14.290
Assegurances socials 3.579 3.394
Altres conceptes 881 876
Total 18.680 18.560



 

 

Dins d’”Altres conceptes” s’inclouen 509 milers d’euros per aportacions al pla de pensions 
meritats en l’exercici 2004 (veure notes 4.c.6) i 11 milers d’euros per dotacions al fons intern 
de pensions. 
 
La composició del saldo dels epígrafs “Altres despeses administratives”, “Beneficis 
extraordinaris” i “Crebants extraordinaris” en els exercicis 2004 i 2003, és la següent:  

 
 
Dins el saldo de l’epígraf de “Serveis externs” del compte de pèrdues i guanys consolidat 
adjunt de l’exercici 2004, s’inclouen els honoraris relatius a serveis d’auditoria de comptes 
prestats a les diferents societats consolidables que componen el Grup Caixa Manlleu per 
import de 60 milers d’euros. 
 
Durant l'exercici 2004 no s'han realitzat altres serveis per l'auditor o per altres entitats 
vinculades al mateix. 
 
Transaccions en moneda estrangera 
 
El detall de les despeses i ingressos financers dels exercicis 2004 i 2003 en moneda 
estrangera s'indica a continuació: 
 

  
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004 2003
Despeses generals - Altres despeses administratives
     D'immobles, instal·lacions i material 1.993 1.911
     Informàtica 1.610 1.523
     Comunicacions 399 532
     Publicitat i propaganda 604 533
     Informes tècnics 691 437
     Serveis externs 594 599
     Altres despeses 2.380 2.112

8.271 7.647
Crebants extraordinaris
     Altres dotacions a fons especials (veure notes 4.c.6 i 15) 1.817 145
     Crebants d'exercicis anteriors 111 95
     Altres 245 498

2.173 738
Altres productes d'explotació
     Beneficis nets per explotació de finques en renda 321 85

321 85
Beneficis extraordinaris i atípics
     Beneficis nets en venda de paticipacions permanents i 
          cartera d'inversió a venciment (veure notes 4.c.3 i 6) 1.103 -
     Beneficis nets per alienació d'immobilitzat 63 507
     Beneficis d'exercicis anteriors 445 379
     Recuperacions d'altres fons específics - -
     Altres 296 124

1.907 1.010

(Milers d'euros) 2004 2003
Interessos i rendiments assimilats 1.998 919
Interessos i càrregues assimilades 16 80

    

  

23.  ALTRES INFORMACIONS  
 

• Òrgans d'administració 
 
D'acord amb la Llei 15/1985 de la Generalitat de Catalunya, el càrrec de membre del Consell 
d'Administració o de les Comissions Executives de Control o d'Obres Socials té caràcter 
honorífic i gratuït i no pot generar percepcions diferents de les dietes per assistència i trasllat 
establertes per l'Assemblea General. L'import de les dietes acreditades en l’exercici 2004 pels 
membres dels diferents Òrgans de Govern ha pujat a 61 milers d’euros (75 milers d’euros el 
2003). Les retribucions que els representants del personal, que pertanyen a aquests Òrgans de 
Govern, perceben de l'Entitat per la seva condició d'empleats es de 204 milers d’euros. 
 
L'Entitat no manté amb els membres anteriors i actuals dels Òrgans d'Administració 
obligacions en matèria de pensions i d'assegurança de vida. 
 
El risc creditici relacionat amb els consellers que integren, a 31 de desembre de 2004 i 2003, 
els Òrgans d'Administració de l'Entitat, així com també el mantingut amb alts càrrecs en 
l'esmentada data, és el següent: 

 
Durant l’exercici 2004 no s’ha formalitzat cap nova operació. Durant l’exercici 2003 es va 
formalitzar una operació per un total de 10.000 euros.  
 

• Personal 
 
El número de persones empleades el 2004 i 2003, desglossat per categories professionals, és 
el següent: 

 

• Actius i passius en moneda estrangera 
 
L'import global dels elements d’actiu i passiu expressats en moneda estrangera convertits en 
euros a 31 de desembre de 2004 i 2003 és el següent: 

 
 
 

2004 2003
D'administració i gestió 442 422
     Caps 150 142
     Oficials 184 153
     Auxiliars 108 127
Ajudants d'Estalvi 7 7
 449 429

(Milers d'euros) 2004 2003
Actiu 1.670 2.243
Passiu (1.593) (2.119)

(Milers d'euros) 2004 2003
Crèdit comercial 1.836 1.617
Crèdit financer 11.795 6.417
Riscos de firma 412 409
Total 14.043 8.443



 

 

24.  QUADRE DE FINANÇAMENT 
 
 
AquÍ s’inclou el quadre de finançament de l’exercici 2004 que mostra els recursos financers 
obtinguts així com la seva aplicació: 

  
La conciliació entre el resultat comptable i els recursos generats de les diferents operacions 
durant l’any 2004 és la següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Milers d'euros) 2004
APLICACIONS
Inversió creditícia 100.554
Inversió menys finançament en Bco.de España i
     Intermediaris Financers 71.596
Títols de renda fixa 53.763
Compra d'elements d'immobilitzat material i immaterial 7.278
Adquisició de Participacions 529
Despeses de manteniment de l'Obra Benèficosocial
     excloent-hi les amortitzacions de l'immobilitzat 1.608
Altres conceptes actius menys passius 538
Total aplicacions 235.866

ORÍGENS
Recursos generats de les operacions 16.347
Títols de renda variable no permanent 696
Participacions Preferents 18.000
Creditors 200.601
Venda d'elements d'immobilitzat material i immaterial 222
Altres conceptes passius menys actius -
Total orígens 235.866

(Milers d'euros) 2004
Resultat comptable 7.346
Més -
Amortitzacions de l'immobilizat 3.248
Dotacions netes a
   Fons d'insolvències 5.529
   Fons de pensions intern 1.941
   Fons de sanejament d'immobilizat 42
Menys -
Resultat de la posada en equivalència 82
Fons de fluctuació de valors 349
Disponibilitat d'altres fons específics 169
Beneficis en vendes de participacions i immobilizat 1.159
 Total 16.347

    

  

25.  FETS POSTERIORS 

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i de Consell de data 
19 de juliol de 2002, totes les societats que es regeixin pel Dret d’un Estat Membre de la Unió 
Europea i els seus títols valors cotitzin en un mercat regulat d’algun d’aquests Estats, hauran 
de presentar els comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’inicien a partir 
de l’1 de gener de 2005 d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) 
que hagin estat prèviament convalidades per la Unió Europea. Aquesta obligació s’estén a la 
totalitat de les Entitats Financeres espanyoles, d’acord amb el que disposa la Llei 62/2003 de 
30 de setembre de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social per l’any 2004. Per tant, 
el Grup està obligat a presentar els seus comptes anuals consolidats de l’exercici anual que es 
tanca el 31 de desembre de 2005 d’acord amb les NIIF que hagin estat convalidades per la 
Unió Europea en aquesta data. 

La NIIF núm. 1 “Primera Adopció de les Normes Internacionals d’Informació Financera”, 
estableix que, encara que els primers comptes anuals que s’elaborin conforme als criteris 
continguts en aquesta seran els corresponents a l’exercici 2005, els comptes anuals de 
l’exercici 2005 hauran d’incorporar necessàriament (a efectes comparatius) un balanç de 
situació a 31 de desembre de 2004 i un compte de pèrdues i guanys de l’exercici anual 
finalitzat en aquesta data, elaborats amb els mateixos criteris que s’apliquin en l’elaboració 
dels estats financers de l’exercici 2005. 

Amb l’objectiu d’adaptar el règim comptable de les Entitats de crèdit espanyoles a la nova 
normativa, el Banc d’Espanya ha publicat la Circular 4/2004, de 22 de desembre, sobre 
Normes d’Informació Financera Pública i Reservada i Models d’Estats Financers. 

El 15 de març de 2005, data de la formulació d’aquests comptes anuals, el Grup està 
treballant en un pla de transició a la nova normativa el qual inclou, entre d’altres aspectes, 
l’anàlisi de les diferències de criteris comptables, la selecció de criteris comptables a aplicar 
als casos en els quals es permeten tractaments alternatius i l’avaluació i l’execució de les 
modificacions als procediments i sistemes d’informació. Atesa la proximitat entre la publicació 
de l’esmentada Circular 4/2004 del Banc d’Espanya i la data de formulació d’aquests comptes 
anuals, a dia d’avui el Grup disposa d’un elevat volum d’informació qualitativa i quantitativa, 
però encara no suficient per estimar amb total objectivitat en quina mesura el balanç de 
situació i el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2004 que formen part d’aquests comptes 
anuals diferiran d’aquells que, en el seu dia, s’elaborin per aplicació dels criteris comptables 
que regeixin en l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
  
  
GRUP CAIXA MANLLEU 
EMPRESES PARTICIPADES PER CAIXA MANLLEU A 31 DE DESEMBRE DE 2004 
 
   Milers d’euros 
  Percentatge Dividends Capital Reserves i Benefici 

net 
Valor 

 Domicili Social de la 
participació 

rebuts per la 
Caixa  

social 
desemborsat 

resultats  
d’exercicis 

(pèrdua)  
de 

comptable 
de la 

Nom i activitat de la Societat   l’any 2004  anteriors l’exercici participació 

Participacions en empreses del Grup        

Inverpro Desenvolupament, SL (1)        

Activitat: Promoció, adquisició, 
transmissió i intermediació en 
béns mobles i immobles, 
foment de la inversió, 
compravenda d’actius 
empresarials, participació 
accionarial i cogestió 
d’empreses, prestació de 
serveis administratius i de 
gestió a tercers 

Cr.Pont 16-18 
(Manlleu) 

100% - 3.030 (2) 5 - 

Caixa Manlleu Preferents (1)        
Activitat: Inversió en actius financers Cr.Pont 16-18 

(Manlleu) 
100% - 61 - - - 

 Itinerari 2002, S.L. (2)        
Activitat: Agència de viatges Cr.Pont 16-18 

(Manlleu) 
51% - 120 13 14 75 

Corredoria d’Assegurances Caixa de Manlleu, S.L. (2)        

Activitat: Intermediació d’assegurances Cr.Pont 16-18 
(Manlleu) 

100% - 3 219 74 296 

Participacions        

Habitatges Finver, S.L. (2)        

Activitat:       Promoció immobiliària Pl. de la Sardana, 4 
(Manlleu) 

Indirecta 
50% 

- 938 - - 469 

Habitatges Invercap, S.L. (2)        

Activitat:                          Promoció immobiliària Av. Portal de l’àngel 
40, 7 
(Barcelona) 

Indirecta 
50% 

- 120 - (14) 53 

        
 

Aquest Annex forma part integrant de la memòria dels comptes anuals. 

(1) Integrat pel mètode d’integració global. 
(2) Integrat pel procediment de posada en equivalència. 



  

  

 
 
 
INFORME DE GESTIÓ GRUP CONSOLIDAT 2004 
 

Caixa Manlleu ha tancat l’exercici 2004 superant per primera vegada els 10 milions d’euros 

de Resultat abans d’impostos, com a conseqüència del creixement positiu de tots els 

marges, tot i la constitució de fortes provisions per a insolvències i d’un fons per atendre un 

Pla de jubilacions parcials. El resultat net consolidat ha estat de 7’3 milions d’euros, un 4’54% 

més que l’any anterior. 

L’exercici ha vingut marcat, com els anteriors, per un fort creixement del crèdit, sobretot 

hipotecari, que ha augmentat un 26’12%; una important expansió territorial – increment del 

27% d’oficines els darrers 4 anys – i creixements significatius del balanç en les partides que 

recullen el negoci amb empreses, que s’han incrementat fins a representar un 32% del balanç. 

Així doncs, l’important augment de l’activitat creditícia ha comportat un moderat increment 

dels ingressos financers, que acompanyat d’una reducció del costos, han implicat un augment 

del marge financer superior en un 4’71% al de l’any anterior. 

El capítol de comissions ha augmentat un 21’83% fruit, per una banda, de l’increment de 

l’activitat asseguradora i de la venda de productes fora de balanç, per altra, d’una millora en la 

recuperació dels costos dels serveis. A partir d’aquí, l’increment del marge bàsic és d’un 

7’53%. 

L’important recuperació del fons de fluctuació de valors de l’any 2003, que no s’ha repetit 

aquest 2004, ha comportat una disminució del resultat per operacions financeres, que ha 

estat de 3 milions d’euros, un 18’26% menys que l’any passat. 

Amb tot, el marge ordinari ha augmentat un 5’35% que acompanyat d’un  moderat 

creixement de les despeses d’explotació, un 2’5%, han comportat un increment del marge 

d’explotació especialment significatiu del 11’38%. 

En el capítol de provisions s’ha notat un esforç sostingut sobretot degut a l’alt increment 

del crèdit que ha significat aportacions estadístiques i genèriques per 5’3 milions d’euros, que 

representa un increment, respecte a l’exercici anterior, del 11’21%. Aquestes provisions es 

destinen a finalitzar la constitució del Fons Estadístic (FONCEI) i per al compliment de les 

provisions genèriques marcades per la normativa vigent. 

El benefici abans d’impostos experimenta un increment del 5’52% i el net consolidat ha 

assolit els 7’3 milions d’euros, amb un increment del 4’54% respecte de l’any anterior. 

Una valoració conjunta dels diversos capítols del compte de resultats és positiva, si tenim 

en compte les circumstàncies sota les que l’exercici s’ha desenvolupat i que s’enumeraven al 

principi d’aquest informe i, sobretot, la regularitat en els increments positius de tots els 

marges. 

La cartera de crèdits ha crescut un 9’03% un cop deduïdes les titulitzacions efectuades. 

El creixement, sense tenir en compte aquest efecte, ha estat del 23’30%. Per altra banda els 

   

 

recursos totals de clients assoleixen els 1.583 milions d’euros, un increment del 18’79% 

respecte de 2003. 

La distribució del benefici que es proposarà, serà en la mateixa proporció de l’any passat: 

el 22% a Obra Social, és a dir, 1’6 milions d’euros, i el 78% restant, 5’7 milions d’euros a 

reserves. Amb aquesta aportació i l’increment derivat de l’emissió de participacions preferents, 

per 18 milions d’euros, els Recursos Propis tenen un reforçament considerable fins a superar 

els 116 milions d’euros, el que representa un creixement de prop d’un 23%. 

Es destaca, especialment, l’evolució del negoci assegurador. En 7 anys d’activitat s’han 

superat les 25.000 pòlisses i ha aportat més de 1’4 milions d’euros al compte de resultats. 

L’any 2004 s’ha produït un augment dels ingressos per aquest concepte del 45% i del 24% en 

el nombre de pòlisses.  

En el capítol de filials, durant aquest any s’han constituït 3 noves societats adherides al 

Grup, la primera que és una instrumental és Caixa Manlleu Preferents, S.A.U., creada amb la 

finalitat de dedicar-se a l’activitat en inversió d’actius financers, i mitjançant aquesta s’ha dut a 

terme una emissió de participacions preferents. També s’han constituït dues joints ventures 

per part d’Inverpro Desenvolupament, S.L., amb la finalitat d’estar present en la promoció 

immobiliària juntament amb empreses del sector, els seus noms son Habitatges Finver, S.L. i 

Habitatges Invercap, S.L.. 

Caixa Manlleu, que valora per damunt de tot la relació directe i personal amb els seus 

clients, també aposta per les noves tecnologies com a suport a aquest tracte personalitzat. 

Així, l’oficina on-line ha tancat l’any 2004 amb un total de més de 3 milions d’operacions, que 

significa un increment respecte a l’any 2003 del 21% en operacions i del 45% en contractes, 

amb un nivell d’utilització que ha superat el 53%. 

Del total d’operacions efectuades, prop del 10% s’han efectuat a través del Servei 

Telemàtic, i en la mateixa línia, un 33% de les empreses clients tenen contractat aquest servei 

i d’entre els particulars el té contractat l’11%. 

La disponibilitat del servei ha estat del 99%, un percentatge que garanteix un servei fiable i 

continuat en línia amb la certificació de gestió de qualitat ISO 9001:2000, atorgat per TÜV 

Internacional. 

En l’exercici 2004 l’Entitat ha creat el Servei d’Atenció al Client per tal de donar compliment 

al que disposa l’ordre ECO/734/2004 tot i que el servei d’atenció de queixes i reclamacions de 

clients ja es realitza des de l’any 2002. Aquest servei també rep i gestiona les queixes i 

reclamacions de les entitats que formen el Grup Caixa Manlleu. 

Durant l’any 2004 el grup ha rebut 15 queixes i reclamacions, de les quals un 46,6% han 

estat resoltes favorablement pel reclamant i un 53,4% de forma desfavorable. Un 100% de les 

queixes corresponen a l’Entitat matriu i no s’han rebut cap per  a la resta d’empreses del Grup. 

L’import reclamat en aquestes queixes és de 1.762,94 euros dels quals s’ha atès 1.298,14 

euros. 



  

  

La plantilla de Caixa Manlleu ha arribat a la xifra de 449 empleats, 20 més que l’any 2003, 

que representa un increment del 4’66%. Aquest augment ve motivat en bona part per la forta 

expansió territorial i pel Pla de jubilacions parcials. 

Degut a aquest Pla i a la renovació natural de la plantilla, durant aquest 2004 s’han 

incorporat 33 empleats nous, 20 dones i 13 homes. 

Caixa Manlleu va ser pionera, l’any 2003, en l’aplicació d’un acord de jubilacions parcials, 

basat en el Decret 1131/2002, al qual s’han adherit 25 empleats en el període 2003-2005, per 

aquest motiu s’ha constituït una provisió específica de 2 milions d’euros. 

Caixa Manlleu concep l’expansió des de la constatació de la xarxa d’oficines, de la xarxa 

d’agents i també de l’equip de gestors comercials. 

Pel que fa a la xarxa d’oficines, s’està executant el pla d’expansió en la forma prevista en 

el vigent Pla Estratègic 2004-2007. Aquest 2004 se n’han obert 5, a les dues comarques del 

Vallès, que sumades a les 4 previstes per al 2005 es situarà a final d’any en les 97 oficines, a 

punt per assolir el centenar l’any 2006. 

Vol dir que en aquests darrers 5 anys de vigència dels Plans d’expansió, del 2001 al 2005, 

s’haurà incrementat la xarxa d’oficines en un 33%, xifra realment significativa, que està 

comportant un esforç molt important. 

Una segona via d’expansió de Caixa Manlleu és la dels agents, sistema que li permet 

expandir-se fora de la seva zona d’actuació normal, fins i tot fora de Catalunya. S’ha tancat 

l’exercici amb un total de 20 agents i la previsió per a finals del 2005 és d’arribar prop dels 50. 

Un altre fet d’obligat comentari és la decisió d’externalització del servei informàtic a 

través de “Ceus Financiero”, empresa participada per 7 caixes confederades, inclosa Caixa 

Manlleu. En principi es preveu el canvi de plataforma pel primer trimestre del 2006. 

Per últim una referència a l’Obra Social, a la qual el 2004 s’hi ha destinat un total de 1’9 

milions d’euros. El pressupost previst per a l’exercici 2005 és de 2’074 milions d’euros, que 

representa un 10,71% més que l’exercici anterior.  

En la línia que contempla el Pla Director de l’Obra Social, s’han potenciat aquelles 

activitats i projectes que ressalten la coparticipació de Caixa Manlleu i  la seva Fundació, 

conjuntament amb d’altres entitats del territori, i que van dirigides a l’àmbit assistencial i 

mediambiental. En destacaríem, entre d’altres, la campanya “Connecta el sol a Sant Tomàs”, 

la convocatòria d’ajuts per a Centres d’Inserció Social, el Premi Fundació Caixa Manlleu 

d’Iniciatives de Custòdia del Territori, el conveni amb Càrites Diocesana, la línia de crèdits 

socials i, també, la línia de microcrèdits, en col·laboració amb ICO. 

L’àrea educativa, de sempre, ha estat molt important per a Caixa Manlleu. S’ha de 

remarcar la tasca que es desenvolupa a través del Centre d’Estudis de la Fundació Mil·lenari 

amb un important increment de cursos de formació continuada i activitats educatives. La 

formació agro-ramadera que es transmet a l’Escola Familiar Agrària de Quintanes, una escola 

de reconegut prestigi com ho demostra els alumnes matriculats que provenen de tots els 

   

 

països catalans. A més, es dóna suport a d’altres centres educatius, com és ara, la Universitat 

de Vic, la UOC... 

I en l’àmbit cultural cal destacar la convocatòria del Premi de Teatre Caixa Manlleu per a 

no professionals que s’està consolidant com un referent a tot el país. A l’entorn del premi es 

van programar més d’una quarantena d’activitats.  

 

Manlleu, febrer 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
Els Comptes Anuals Consolidats i l’Informe de Gestió consolidat corresponents a l’exercici 
social tancat el 31 de desembre de 2004 són formulats pel Consell d’Administració celebrat el 
dia 15 de març de 2005. 
 
Els sotasignants, membres tots ells del Consell d’Administració de la CAIXA D’ESTALVIS 
COMARCAL DE MANLLEU, subscriuen els documents constitutius de l’Informe de Gestió de 
2004 i els Comptes Anuals Consolidats que comprenen els Balanços de Situació, Comptes de 
pèrdues i guanys i Memòria a 31 de desembre de 2004, amb la voluntat que aquesta signatura 
empari el revers dels 44 folis de paper timbrat, classe 8ª sèrie OH números 3362501 a 
3362544, ambdós inclosos, de què consten els docu 
ments referits. 
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