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CONSELLERS GENERALS  
A 31/12/2007 

Representants dels 
Impositors 

Amengual Pañella, Catalina 
Barceló Manresa, Joan 
Batle Cladera, Javier 
Bonnín Castell, Isabel M . 
Bonnín Nadal, Margalida 
Borras del Barrio, Antonio 
Busquets Crespí, Bartolomé 
Campaner Vallespir, Tomás 
Canals Juan, Margarita 
Capó Capella, José 
Cardona Juan, José 
Cercós Esteve, Antonio 
Crespí Simón, Francisco Javier 
Ensesa Casulleras, Joaquin 
Ferrer Canals, Gabriel 
Fiol Calafat, Manuel 
Flores Amengual, Cristina 
Font Morey, Francesca 
Fuster Forteza, M . Inmaculada 
Gaya Morey, Antonio 
Gual Pericás, Antonia 
Juliá Seguí, Gabriel 
Lladó Oliver, Antonio 
Lliteras Nadal, Margarita 
Marí Bufi, José 
Mas Crespí, Micaela 
Morell Villalonga, Magdalena 
Mulet Lalinde, Jaime 
Picó Enseñat, Miguel Ramón 
Pons Pons, Miguel L . 
Quetglas Cifre, Antoni 
Rovira Blanes, Juana Maria 
Sampol Martí, Juan F . 
Tomás Martínez, José M . 
Torres Torres, Pere 
Trías Cabanellas, Pedro 
Valdivieso Perales, Antonio 
Ventayol Femenías, Laura Marta 
Xamena Munar, Juan 

Representants de Corporacions 
Locals 

Amer Artigues, Bernat 
Andreu Camps, Angeles 
Arbona Colom, María Antonia 
Bennàsar Tous, Francisca 
Calafell Simó, Antonio 
Català Frontera, Juana Maria 
Costa Tur, Miguel 
De Francisco Cordero, Fernando 
Domènech Pons, Ignàsia 
Estrany Espada, Magdalena 
Gamundí Andreu, Sebastià 
García Sastre, María Antonia 
Ginard Mesquida, Margalida 
Herraiz Casas, Francisco 
Juan Solà, Antònia 
Llinás Rosselló, Margarita 
Mir Martínez, Antonio 
Moll Ferragut, Miquel Sebastià 
Munar Miquel, Catalina 
Nadal Bestard, Bartomeu A . 
Oliver Garau, Jaume 
Oliver Palou, Bartolomé 
Pallàs Cardona, Mª Rosa 
Pons Llull, Serafín 
Pou Escoubet, Margarita 
Riera Noguera, Vicente 
Rodríguez Arbona, Ana María 
Roig Catany, Margalida Isabel 
Sans Capó, Pere 
Santandreu Ripoll, Antoni 
Tauler Riera, Gabriel 
Torres Torres, Jose 
Velázquez Redondo, María 
Villalonga de Arriba, Juan 
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Representants de la Junta 
Patronal 

Alzamora Carbonell, Fernando 
Andreu Pujol, Juan 
Colomar Serra, José 
Dezcallar Planas, Antonio 
Estelrich Arrom, Bartolomé 
Feliu de Oleza, Rafael 
González de Chaves Alemany, Juan Gerardo 
Le-Senne Blanes, Gabriel 
Martorell Cunill, Onofre 
Pou Font, Antonio 
Pou Roca, Antonio 
Pradel Alfaro, José 
Roses Ferrer, José L . 
Sbert Balaguer, Mariano R . 
Timoner Vidal, Miguel 
Vidal Pou, Juan Ignacio 

Representants dels  
Consells Insulars 

Borràs Llabrés, Antoni 
Marí Juan, José 
Martí Llufriu, Joan Manel 
Mayans Asenjo, Juan 
Oliva Cervera, Manuel 

Representants dels Empleats 

Barceló i Artigues, Margalida 
Estarelles Rabassa, Margalida 
Roig Sastre, Joan 
Simón Nievas, Francisco J . 
Torrens Crespí, Joan 
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DIA 31/12/2007 

Consell d’Administració 
President 
Alzamora Carbonell, Fernando 

Vicepresident primer 
Borràs Llabrés, Antoni 

Vicepresidenta segona 
García Sastre, Mª . Antonia 

Secretari 
Sampol Martí, Juan F . 

Vicesecretària 
Barceló Artigues, Margalida 

Vocals 
Bennàsar Tous, Francisca 
Crespí Simón, F . Javier 
Deyá Serra, Miquel M . 
Fuster Rosselló, Mª Dulce 
Le-Senne Blanes, Gabriel 
Llinás Rosselló, Margarita 
Marí Juan, José 
Roig Catany, Margalida I . 
Roses Ferrer, José L . 
Ventayol Femenías, L . Marta 

Director General 
Batle Mayol, Pere J . 

Comissió Executiva 
President 
Alzamora Carbonell, Fernando 

Vicepresident primer 
Borràs Llabrés, Antoni 

Vicepresidenta segona 
García Sastre, Mª . Antonia 

Vocals 
Barceló Artigues, Margalida 
Bennàsar Tous, Francisca 
Fuster Rosselló, Mª Dulce 
Le-Senne Blanes, Gabriel 
Ventayol Femenías, L . Marta 

Secretari (director general) 
Batle Mayol, Pere J . 

Comissió de Control 
Presidenta 
Morell Villalonga, Magdalena 

Secretari 
Torrens Crespí, Joan 

Comissionats 
Arbona Colom, Mª Antonia 
Canals Juan, Margarita 
Domènech Pons, Ignàsia 
Feliu de Oleza, Rafael 
Llinàs Álvarez, Lluís 
Martí Llufriu, Joan Manel 
Sbert Balaguer, Mariano R . 

Comissió d’Auditoria 
President 
Borràs Llabrés, Antoni 

Secretària 
Barceló Artigues, Margalida 

Vocals 
Crespí Simón, F . Javier 
Roig Catany, Margalida I . 
Roses Ferrer, José L . 

Comissió de Retribucions 
President 
Alzamora Carbonell, Fernando 

Secretària 
Llinás Rosselló, Margarita 

Vocal 
Deyá Serra, Miquel M . 

Comissió d’Inversions 
President 
Alzamora Carbonell, Fernando 

Secretari 
Sampol Martí, Juan F . 

Vocal 
Borràs Llabrés, Antoni 
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ÒRGANS DE GOVERN 2007  

ASSEMBLEA GENERAL 

L’Assemblea General va dur a terme una sessió or
dinària, el 25 d’abril de 2007: 

•	 En aquesta sessió es varen aprovar els comptes 
individuals i consolidats de l’exercici 2006, la 
distribució d’excedents obtinguts i la gestió del 
Consell d’Administració . 

•	 Es va aprovar la gestió i liquidació del pressu
post de les obres socials de l’exercici del 2006 
i es va aprovar el pressupost de l’Obra Social i 
Cultural per a l’exercici 2007 . 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

El Consell d’Administració va dur a terme 16 re
unions al llarg del 2007 . 

COMISSIÓ EXECUTIVA  

Aquest òrgan, delegat del Consell d’Administració, es 
va reunir 25 vegades al llarg de l’any . 

COMISSIÓ D’AUDITORIA 

Aquest òrgan, delegat del Consell d’Administració, 
es va reunir 3 vegades al llarg de l’any . 

COMISSIÓ DE CONTROL 

La Comissió de Control es va reunir 12 vegades 
durant l’any 2007 . 

Un cop analitzada la gestió econòmica i finance
ra, va presentar els informes preceptius al Banc 
d’Espanya, a la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Innovació de les Illes Balears i a l’Assemblea 
General . 

COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS 

Aquest òrgan es va reunir dues vegades al llarg del 
2007 . 

COMISSIÓ D’INVERSIONS 

La Comissió d’Inversions es va reunir dues vegades 
al llarg del 2007 . 



Informe 
d’Auditoria i 

memòria 
de comptes 

anuals 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS
 
BALEARES “SA NOSTRA”
 

I SOCIETATS DEPENDENTS
 

Memòria legal ajustada a la Llei de societats anònimes i al Codi de comerç. Comptes anuals consolidats 
formulats pel Consell d’Administració de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” 

en la reunió del dia 29 de febrer de 2008 
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Annexos 

I . Estats financers individuals de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” el 31 de desembre de 2007 i  

II . Variacions del patrimoni net consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

III . Operacions i saldos amb parts vinculades durant l’exercici del 2007 i del 2006 
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INFORME ANUAL 07 13

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Balanços de situació consolidats 

31 de desembre de 2007 i de 2006 

(Expressats en milers d’euros) 
ACTIU 31.12.07 31.12.06 

Caixa i dipòsits en bancs centrals (nota 5) 167.722 131.290 

Cartera de negociació (nota 6) 3.000 2.212 
Dipòsits en entitats de crèdit – – 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Crèdit a la clientela – – 
Valors representatius de deute 153 151 
Altres instruments de capital – – 
Derivats de negociació 2.847 2.061 

Promemòria: prestats o en garantia – – 

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (nota 7) 4.528 8.817 
Dipòsits en entitats de crèdit 51 104 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Crèdit a la clientela – – 
Valors representatius de deute 1.153 4.457 
Altres instruments de capital 3.324 4.256 

Promemòria: prestats o en garantia – – 

Actius financers disponibles per a la venda (nota 8) 1.682.915 1.097.342 
Valors representatius de deute 1.299.180 819.127 
Altres instruments de capital 383.735 278.215 

Promemòria: prestats o en garantia 335.086 121.582 

Inversions creditícies (nota 9) 9.588.582 8.231.819 
Dipòsits en entitats de crèdit 176.477 238.753 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Crèdit a la clientela 9.332.259 7.875.907 
Valors representatius de deute – 8 
Altres actius financers 79.846 117.151 

Promemòria: prestats o en garantia – – 

Cartera d’inversió a venciment (nota 10) 19.215 19.169 
Promemòria: prestats o en garantia 12.208 5.906 

Ajusts a actius financers per macrocobertures – – 

Derivats de cobertura (nota 11) 16.984 27.144 

Actius no corrents en venda (nota 12) 6.491 5.984 
Dipòsits en entitats de crèdit – – 
Crèdit a la clientela – – 
Valors representatius de deute – – 
Instruments de capital – – 
Actiu material 6.491 5.984 
La resta d’actius – – 

Participacions (nota 13) 165.511 87.706 
Entitats associades 165.511 87.706 
Entitats multigrup – – 

Contractes d’assegurances vinculats a pensions – – 

Actius per reassegurances (nota 14) 42 36 

Actiu material (nota 15) 414.065 320.493 
D’ús propi 206.694 195.961 
Inversions immobiliàries 187.510 89.091 
Altres actius cedits en arrendament operatiu 9.453 27.087 
Afecte a l’obra social 10.408 8.354 

Promemòria: adquirit en arrendament financer – – 

Actiu intangible (nota 16) 65.029 29.294 
Fons de comerç 860 860 
Altre actiu intangible 64.169 28.434 

Actius fiscals (nota 17) 70.309 66.477 
Corrents 5.460 3.743 
Diferits 64.849 62.734 

Periodificacions (nota 18) 2.412 3.409 

Altres actius (nota 19) 48.981 67.991 
Existències 12.991 15.204 
La resta 35.990 52.787 

TOTAL ACTIU 12.255.786 10.099.183 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals consolidats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 



 
         

                 

                 

                       

                        

 

                  

 
   

   
      

     
           
      
       
    
      

   
             

     
      
       

   
          

      
      
       

    
        

      
       
           
      
       
    
     

   
      

   
     

   
        

      
      
      
       
      

   
      

   
    

         
      
         
    

   
     

   
   

   
    

   
    

     
    

   
      

   
  

 

INFORME ANUAL 07 14

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Balanços de situació consolidats 

31 de desembre de 2007 i de 2006 

(Expressats en milers d’euros) 

PASSIU 31.12.07 31.12.06 

Cartera de negociació (nota 20) 2.154 1.225 
Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Dipòsits de la clientela – – 
Dèbits representats per valors negociables – – 
Derivats de negociació 2.154 1.225 
Posicions curtes de valors – – 

Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (nota 21) 4.527 5.678 
Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
Dipòsits de la clientela 4.527 5.678 
Dèbits representats per valors negociables – – 

Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net – – 
Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
Dipòsits de la clientela – – 
Dèbits representats per valors negociables – – 

Passius financers a cost amortitzat (nota 22) 10.707.788 8.749.108 
Dipòsits de bancs centrals 65.000 – 
Dipòsits d’entitats de crèdit 1.498.382 764.885 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Dipòsits de la clientela 8.331.249 7.176.683 
Dèbits representats per valors negociables 310.477 269.886 
Passius subordinats 335.226 335.693 
Altres passius financers 167.454 201.961 

Ajusts a passius financers per macrocobertures – – 

Derivats de cobertura (nota 11) 108.667 37.755 

Passius associats amb actius no corrents en venda – – 
Dipòsits de bancs centrals – – 
Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
Dipòsits de la clientela – – 
Dèbits representats per valores negociables – – 
La resta de passius – – 

Passius per contractes d’assegurances (nota 14) 554.262 516.929 

Provisions (nota 23) 87.876 85.230 
Fons per a pensions i obligacions similars 80.366 77.392 
Provisions per a imposts – – 
Provisions per a riscs i compromisos contingents 6.191 4.927 
Altres provisions 1.319 2.911 

Passius fiscals (nota 17) 45.277 44.113 
Corrents 3.201 4.303 
Diferits 42.076 39.810 

Periodificacions (nota 18) 26.602 32.339 

Altres passius (nota 19) 16.142 10.677 
Fons de l’obra social 10.713 8.400 
La resta 5.429 2.277 

Capital amb naturalesa de passiu financer (nota 24) – – 

TOTAL PASSIU 11.553.295 9.483.054 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals consolidats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Balanços de situació consolidats 

31 de desembre de 2007 i de 2006 

(Expressats en milers d’euros) 

PATRIMONI NET 31.12.07 31.12.06 

Interessos minoritaris (nota 26) 6.038 5.003 

Ajusts per valoració (nota 27) 44.750 44.206 
Actius financers disponibles per a la venda 44.750 44.206 
Passius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net – – 
Cobertures dels fluxos d’efectiu – – 
Cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger – – 
Diferències de canvi – – 
Actius no corrents en venda – – 

Fons propis 651.703 566.920 

Capital o fons de dotació – – 


Emès – – 

Pendent de desemborsament no exigit – – 


Prima d’emissió – – 

Reserves (nota 25) 573.782 499.463 
Reserves (pèrdues) acumulades 544.922 490.770 
Romanent – – 
Reserves (pèrdues) d’entitats valorades pel mètode de participació 28.860 8.693 

Entitats associades 28.860 8.693 
Entitats multigrup – – 

Altres instruments de capital – – 
D’instruments financers composts – – 
La resta – – 

Menys: valors propis – – 

Quotapartícips i fons associats (caixes d’estalvi) – – 
Quotes participatives – – 
Fons de reserves de quotapartícips – – 
Fons d’estabilització – – 

Resultat atribuït al Grup 77.921 67.457 

Menys: dividends i retribucions – – 

TOTAL PATRIMONI NET 702.491 616.129 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 12.255.786 10.099.183 

Promemòria 
Riscs contingents (nota 28) 516.473 415.014 

Garanties financeres 516.473 415.014 
Actius afectes a altres obligacions de tercers – – 
Altres riscs contingents – – 

Compromisos contingents (nota 28) 1.935.866 1.437.410 
Disponibles per tercers 1.871.749 1.397.482 
Altres compromisos 64.117 39.928 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals consolidats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 



 
         

     

          

        

 
    

 

                  

 
  

          
         
          
     
     

     
            
    
      
       
     
       
        
            
      
           
     
       
       
      
                 
         
     
     
       

     
             
      
    
         
         
    
       
       
       

     
           
          
       
      
         
     
    
      
     
       
        
       
         
     
       
        
     
       
         
        
       

      
           
        

        
         

        
             

       

INFORME ANUAL 07 16

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Comptes de pèrdues i guanys consolidats per als exercicis 

anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

(Expressats en milers d’euros) 

31.12.07 31.12.06 

Interessos i rendiments assimilats (nota 30) 516.642 354.477 
Interessos i càrregues assimilades (nota 30) (307.391) (178.810) 

Remuneració de capital amb naturalesa de passiu financer – – 
Altres (307.391) (178.810) 

Rendiment d’instruments de capital 3.656 8.819 

Marge d’intermediació 212.907 184.486 

Resultats d’entitats valorades pel mètode de participació 5.362 4.872 
Entitats associades 5.362 4.872 

Comissions percebudes (nota 31) 44.898 40.015 
Comissions pagades (nota 31) (8.394) (8.661) 
Activitat d’assegurances (nota 32) 18.557 16.533 

Primes d’assegurances i reassegurances cobrades 202.970 246.875 
Primes de reassegurances pagades (7.641) (6.558) 
Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb assegurances (231.751) (186.093) 
Ingressos per reassegurances 3.234 2.914 
Dotacions netes a passius per contractes d’assegurances 19.533 (68.292) 
Ingressos financers 34.874 32.684 
Despeses financeres (2.662) (4.997) 

Resultats d’operacions financeres (net) (nota 33) 21.286 23.760 
Cartera de negociació 760 (987) 
Altres instruments financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (17) (323) 
Actius financers disponibles per a la venda 20.422 25.126 
Inversions creditícies – – 
Altres 121 (56) 

Diferències de canvi (net) (nota 34) 89 666 

Marge ordinari 294.705 261.671 

Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers 29.531 14.090 
Cost de vendes (13.760) (1.085) 
Altres productes d’explotació 7.782 8.736 
Despeses de personal (nota 35) (107.956) (97.385) 
Altres despeses generals d’administració (nota 36) (47.609) (44.142) 
Amortització (15.413) (13.424) 

Actiu material (nota 15) (13.301) (12.013) 
Actiu intangible (nota 16) (2.112) (1.411) 

Altres càrregues d’explotació (2.158) (2.647) 

Marge d’explotació 145.122 125.814 

Pèrdues per deteriorament d’actius (net) (35.111) (27.343) 
Actius financers disponibles per a la venda (1.431) 215 
Inversions creditícies (32.870) (27.124) 
Cartera d’inversió a venciment – – 
Actius no corrents en venda (10) – 
Participacions – (434) 
Actiu material – – 
Fons de comerç (800) – 
Altre actiu intangible – – 
La resta d’actius – – 

Dotacions a provisions (net) (7.249) (12.198) 
Ingressos financers d’activitats no financeres 1.821 1.322 
Despeses financeres d’activitats no financeres (4.166) (1.886) 
Altres guanys (nota 37) 6.384 10.789 

Guanys per venda d’actiu material 2.179 6.434 
Guanys per venda de participacions 2.822 – 
Altres conceptes 1.383 4.355 

Altres pèrdues (nota 37) (1.176) (1.208) 
Pèrdues per venda d’actiu material (98) (173) 
Pèrdues per venda de participacions – – 
Altres conceptes (1.078) (1.035) 

Resultat abans d’imposts 105.625 95.290 

Imposts sobre beneficis (nota 45) (26.875) (27.180) 
Dotació obligatòria a obres i fons socials – – 

Resultat de l’activitat ordinària 78.750 68.110 

Resultat d’operacions interrompudes (net) – – 

Resultat consolidat de l’exercici 78.750 68.110 

Resultat atribuït a la minoria (nota 26) (829) (653) 

Resultat atribuït al Grup 77.921 67.457 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals consolidats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 



 
         

     
 

             
       

 
    

                  

   
   

          
           
       
             
        
     
             
       
             
        
          
       
             
               
        
              
       
             
        
         
       
             
        
            
       
             
        
      
           
      
         
       
            
     
      
               
    
          
       
       
       
       
 

  

       
       
       
      
    

INFORME ANUAL 07 17

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Estats de canvis en el patrimoni net consolidats per als exercicis anuals 
acabats el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

(Expressats en milers d’euros) 
31.12.07 31.12.06 

Ingressos nets reconeguts directament en el patrimoni net 544 3.648 
Actius financers disponibles per a la venda 544 3.648 

Guanys/pèrdues per valoració 3.811 5.372 
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (2.123) (113) 
Impost sobre beneficis (1.144) (1.611) 
Reclassificació 

Altres passius financers a valor raonable – – 
Guanys/pèrdues per valoració – – 
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys – – 
Impost sobre beneficis – – 

Cobertures dels fluxos d’efectiu – – 
Guanys/pèrdues per valoració – – 
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys – – 
Imports transferits al valor comptable inicial de les partides cobertes – – 
Impost sobre beneficis – – 

Cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger – – 
Guanys/pèrdues per valoració – – 
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys – – 
Impost sobre beneficis – – 

Diferències de canvi – – 
Guanys/pèrdues per conversió – – 
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys – – 
Impost sobre beneficis – – 

Actius no corrents en venda – – 
Guanys per valoració – – 
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys – – 
Impost sobre beneficis – – 
Reclassificacions – – 

Resultat consolidat de l’exercici 78.750 68.110 
Resultat consolidat publicat 78.750 68.110 
Ajusts per canvis de criteri comptable – – 
Ajusts per errors – – 

Ingressos i despeses totals de l’exercici 79.294 71.758 
Entitat dominant 78.465 71.105 
Interessos minoritaris 829 653 

Promemòria: ajusts en el patrimoni net imputables a períodes anteriors – – 

Efecte de canvis en criteris comptables – – 
Fons propis – – 
Ajusts per valoració – – 
Interessos minoritaris – – 

Efectes d’errors – – 

Fons propis – – 
Ajusts per valoració – – 
Interessos minoritaris – – 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals consolidats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 



 
         

     
 

          
       

 
    

                  

 

        
   

     
        
    
    
      
         
     
        
        
             
  
     

      
            
     
        
            
       
        
       
       

                 
         
            
       
          
        

              
        
         

        
        
            
         
       
       

       
         
      
       
            
       
        
       
       

                  
       
         
       

   
             
       
        
        

   
       
       
       
           
      
       
      

   
     
      

    
        

INFORME ANUAL 07 18

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Estats de fluxos d’efectiu consolidats per als exercicis anuals 
acabats el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

(Expressats en milers d’euros) 
31.12.07 31.12.06 

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 

Resultat consolidat de l’exercici 78.750 68.110 

Ajusts al resultat: 54.850 137.304 
Amortització d’actius materials 13.301 12.013 
Amortització d’actius intangibles 2.112 1.411 
Pèrdues per deteriorament d’actius (net) 35.111 27.343 
Dotacions netes a passius per contractes d’assegurances (19.533) 68.292 
Dotacions a provisions (net) 7.249 12.198 
Guanys/pèrdues per venda d’actiu material (2.081) (6.261) 
Guanys/pèrdues per venda de participacions (2.822) – 
Resultat d’entitats valorades pel mètode de participació (net de dividends) (5.362) (4.872) 
Imposts 26.875 27.180 
Altres partides no monetàries – – 

Resultat ajustat 133.600 205.414 

(Augment)/disminució neta en els actius d’explotació (1.920.139) (1.501.997) 
Cartera de negociació (788) 6.900 

Dipòsits en entitats de crèdit – – 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Crèdit a la clientela – – 
Valors representatius de deute (2) 6.160 
Altres instruments de capital – – 
Derivats de negociació (786) 740 

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 4.289 12.215 
Dipòsits en entitats de crèdit 53 (104) 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Crèdit a la clientela – 5.830 
Valors representatius de deute 3.304 10.745 
Altres instruments de capital 932 (4.256) 

Actius financers disponibles per a la venda (587.004) (64.134) 
Valors representatius de deute (480.143) 20.071 
Altres instruments de capital (106.861) (84.205) 

Inversions creditícies (1.362.919) (1.505.440) 
Dipòsits en entitats de crèdit 88.990 45.730 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Crèdit a la clientela (1.489.222) (1.551.127) 
Valors representatius de deute 8 – 
Altres actius financers 37.305 (43) 

Altres actius d’explotació 26.283 48.462 

Augment/(disminució) neta en els passius d’explotació 2.073.114 1.369.749 
Cartera de negociació 929 (700) 

Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Dipòsits de la clientela – – 
Dèbits representats per valors negociables – – 
Derivats de negociació 929 (700) 
Posicions curtes de valors – – 

Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (1.151) (152) 
Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
Dipòsits de la clientela (1.151) (152) 
Dèbits representats per valors negociables – – 

Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net – – 
Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
Dipòsits de la clientela – – 
Dèbits representats per valors negociables – – 

Passius financers a cost amortitzat 1.976.144 1.576.762 
Dipòsits de bancs centrals 65.000 – 
Dipòsits d’entitats de crèdit 750.494 167.614 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Dipòsits de la clientela 1.154.566 1.409.148 
Dèbits representats per valors negociables 40.591 – 
Altres passius financers (34.507) – 

Altres passius d’explotació 97.192 (206.161) 

Total de fluxos d’efectiu nets de les activitats d’explotació 286.575 73.166 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals consolidats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 



 
 

        
     

 
         

        

 

    
 

 
                          

 

 

        
   

   
        
     
      
      
     
    

    
 

       
    
    
    
    

   
   

   
          

    
          

   
    
    

    
    

    
      
    

     
   

  
        

    
           

    
            

    
    

       

   
      

   
       

INFORME ANUAL 07 19

Caja de Ahorros y Monte Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Estats de fluxos d’efectiu consolidats per als exercicis anuals 
acabat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

(Expressats en milers d’euros) 

31.12.07 31.12.06 

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ 

Inversions (213.577) (102.337) 
Entitats del Grup, del multigrup i associades (69.621) – 
Actius materials (105.309) – 
Actius intangibles (38.647) (84.101) 
Cartera d’inversió a venciment – (18.236) 
Altres actius financers – – 
Altres actius – – 

Desinversions – 2.666 
Entitats del Grup, del multigrup i associades – 2.666 
Actius materials – – 
Actius intangibles – – 
Cartera d’inversió a venciment – – 
Altres actius – – 

Total de fluxos d’efectiu nets de les activitats d’inversió (213.577) (99.671) 

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 

Emissió/amortització de capital o fons de dotació – – 
Adquisició d’instruments de capital propis – – 
Alienació d’instruments de capital propis – – 
Emissió/amortització de les quotes participatives – – 
Emissió/amortització d’altres instruments de capital – – 
Emissió/amortització de capital amb naturalesa de passiu financer – – 
Emissió/amortització de passius subordinats (467) – 
Emissió/amortització d’altres passius a llarg termini – – 
Augment/disminució dels interessos minoritaris – – 
Dividends/interessos pagats – – 
Altres partides relacionades amb les activitats de finançament 7.612 (4.379) 

Total de fluxos d’efectiu nets de les activitats de finançament 7.145 (4.379) 

EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI EN L’EFECTIU O – – 
EQUIVALENTS 

AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS 80.143 (30.884) 

Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 182.712 213.596 

Efectiu o equivalents al final de l’exercici 262.855 182.712 

Aquest annex forma part integrant de les notes 25 i 27 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, juntament amb la qual s’ha de llegir. 



 
 
 

 
  

 

   
 

  

         

                   
            

            

                  
               

                  
                

              
     

               
 

              

                 
               

   

                   

                
   

              
                  

                  

                   
      

              
               

                 
            

                
             

               
                

             

                     
                  

       

 

INFORME ANUAL 07 20

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
 
DE LAS BALEARES “SA NOSTRA”
 

I SOCIETATS DEPENDENTS
 

Memòria dels comptes anuals consolidats
 

(1) Naturalesa, activitats i composició del Grup 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares (d’ara endavant la Caixa, l’Entitat, la matriu o 
“Sa Nostra”) és una institució beneficosocial amb personalitat jurídica pròpia, representació privada 
i independent, i durada il·limitada, constituïda el 18 de març de 1882. 

L’Entitat no té afany de lucre, i la seva funció primordial consisteix a difondre la pràctica de l’estalvi, 
captar-lo i administrar-lo; a destinar els productes obtinguts a constituir reserves per oferir la millor 
garantia als impositors, i a crear i a sostenir obres benèfiques, socials i culturals. El 31 de desembre 
de 2007, l’Entitat disposa d’una xarxa de 233 oficines i 48 oficines automàtiques, i desenvolupa la 
seva activitat principalment a les comunitats autònomes de les Illes Balears, Madrid, les Canàries, 
València, Castella-la Manxa i Catalunya. 

Les caixes d’estalvis es regeixen per una normativa legal que regula, entre d’altres, els aspectes 
següents: 

- Mantenir un percentatge mínim d’actius líquids per cobrir el coeficient de reserves mínimes. 

- Participar en els fons de garantia de dipòsits de les caixes d’estalvis, la finalitat dels quals consisteix 
a garantir que els dipositants recuperin determinat import dels seus dipòsits d’efectiu, de valors i 
altres instruments financers. 

- Distribuir el benefici de cada exercici entre el fons de l’obra social (OS) i la dotació de reserves. 

- Mantenir un volum de recursos propis mínims que està determinat segons les inversions efectuades i 
els riscs assumits. 

L’Entitat és la societat dominant d’un grup d’entitats financeres l’activitat de les quals controla 
directament o indirectament, i representa el 89,82 % de l’actiu total del Grup el 31 de desembre del 
2007 (89,63 % el 2006). Té el domicili social al carrer de Ramon Llull, núm. 2, Palma (Mallorca). 

Les societats filials que formen la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” es 
relacionen en la nota 13 «Participacions». 

Els comptes individuals de l’Entitat s’han preparat d’acord amb els principis comptables descrits en 
l’apartat «Principis comptables i normes de valoració aplicats». Això no obstant, la gestió de les 
operacions tant de l’Entitat com de la resta del Grup es fa en base consolidada, amb independència 
de la imputació individual de l’efecte patrimonial corresponent. En conseqüència, els comptes 
anuals individuals de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” no 
reflecteixen les variacions patrimonials que resultarien d’aplicar criteris de consolidació o el mètode 
de participació, segons el que fos procedent, a les inversions financeres corresponents a les societats 
dependents així com a les operacions dutes a terme en el Grup (lísing, diferències de canvi, 
dividends, garanties, etcètera), les quals, de fet, es reflecteixen en els comptes anuals consolidades. 

Els balanços de situació de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” el 31 de 
desembre de 2007 i de 2006 i els comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis acabats en 
aquestes dates es presenten en l’annex I. 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD  

DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

 

Memòria dels comptes anuals consolidats 
 

  

  (2) Criteris aplicats 

a) Bases de presentació dels comptes anuals consolidats 

Els comptes anuals consolidats de la Caixa i les seves societats dependents han estat formulats 
pels administradors de l’Entitat de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni consolidat 
i de la situació financera consolidada de la Caixa i les seves societats dependents el 31 de 
desembre de 2007 i dels resultats consolidats de les seves operacions dels canvis en el 
patrimoni net consolidat i dels fluxos d’efectius consolidats durant l’exercici anual acabat en la 
data esmentada. 

Aquests comptes anuals consolidats de la Caixa es presenten d’acord amb allò que han establert 
les normes internacionals d’informació financera adaptades per la Unió Europea (d’ara 
endavant NIIF-UE) i prenent en consideració la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya.  

Els comptes anuals consolidats, els quals han formulat els administradors de l’Entitat, s’han 
preparat a partir dels registres individuals de l’Entitat i de cada una de les societats dependents 
que, juntament amb l’Entitat, componen el Grup. Els comptes anuals consolidats inclouen 
determinats ajusts i reclassificacions per homogeneïtzar els criteris de comptabilitat i de 
presentació seguits per les societats que componen el Grup amb els que segueix l’Entitat. Els 
administradors estimen que l’Assemblea General aprovarà els comptes anuals consolidats del 
2007 sense variacions significatives. 

Com requereix la legislació mercantil, i a fi de comparar les dades, els administradors de la Caixa 
presenten, amb cada una de les partides del balanç de situació consolidat, del compte de 
pèrdues i guanys consolidats, de l’estat de fluxos d’efectiu consolidat, de l’estat de canvis en el 
patrimoni net consolidat i de la memòria consolidada, a més de les xifres de l’exercici del 
2007, les que corresponen a l’exercici anterior que han estat obtingudes mitjançant l’aplicació 
de les NIIF-UE. 

L’Assemblea General, en la sessió feta el 25 d’abril de 2007, va aprovar els comptes anuals 
consolidats corresponents a l’exercici del 2006. 

 

b) Principis comptables i normes de valoració 

Per elaborar els comptes anuals consolidats, s’han seguit els principis comptables i les normes de 
valoració generalment acceptats i que es descriuen en la nota «Principis comptables i normes 
de valoració aplicats». No hi ha cap principi comptable obligatori que, si té un efecte 
significatiu en l’elaboració dels comptes anuals consolidats, s’hagi deixat d’aplicar. 

 

c) Judicis i estimacions utilitzats 

Durant l’exercici del 2007, no s’han produït canvis en els judicis i les estimacions comptables que 
ha utilitzat el Grup en exercicis anteriors. 

 

21



INFORME ANUAL 07

 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD  

DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

 

Memòria dels comptes anuals consolidats 
 

  

 

La preparació d’aquests comptes anuals de conformitat amb les NIIF-UE requereix que el Grup 
faci judicis i estimacions basats en hipòtesis que afecten l’aplicació dels criteris i dels principis 
comptables i els imports de l’actiu, el passiu, els ingressos, les despeses i els compromisos que 
hi figuren registrats. Les estimacions més significatives utilitzades en l’elaboració d’aquests 
comptes anuals varen ser: 

• Les pèrdues per deteriorament d’actius financers (vegeu les notes 8, 9 i 10). 

• Les hipòtesis emprades en els càlculs actuarials fetes per valorar els compromisos per 
retribucions postocupació (vegeu les notes 23 i 35). 

• Les pèrdues per deteriorament i la vida útil dels actius materials i intangibles (notes 15 i 
16). 

• El valor raonable de determinats actius (vegeu la nota 46). 

• Estimacions per calcular altres provisions (vegeu la nota 23). 

• Estimacions per calcular l’impost sobre beneficis i els actius i passius fiscals diferits 
(vegeu les notes 17 i 45). 

Les estimacions i les hipòtesis que s’han utilitzat estan basades en l’experiència històrica i en 
altres factors que s’han considerat els més raonables en el moment present. A més són 
revisades de forma periòdica. Si com a conseqüència d’aquestes revisions, o de fets futurs, es 
produís un canvi en aquestes estimacions, l’efecte es registraria en el compte de pèrdues i 
guanys consolidats d’aquest període i de períodes successius. 

 

d) Principis de consolidació 

El Grup de societats incloses en la consolidació comprèn 26 entitats. El Grup inclou les 
denominades «entitats de propòsit especial», de conformitat amb la definició que se’n recull en 
la norma 46a, apartat 5, de la Circular 4/2004. 

Totes les societats consolidades preparen els seus comptes anuals individuals per a l’exercici 
acabat el 31 de desembre de 2007.  

Els criteris utilitzats en la consolidació es corresponen amb els que estableixen les NIIF-UE.  
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La definició del perímetre de consolidació s’ha elaborat d’acord amb la Circular 4/2004 del Banc 
d’Espanya. Consegüentment, el Grup inclou totes les societats en el capital de les quals 
l’Entitat participa, directament o indirectament, exercint-hi un control efectiu, i que 
constitueixen, juntament amb aquesta, una unitat de decisió. Els mètodes que s’han utilitzat 
han estat els següents: 

− Entitats dependents 

Són dependents les entitats participades que constitueixen una unitat de decisió amb 
l’entitat dominant que es correspon amb aquelles per a les quals l’entitat dominant té, 
directament o indirectament a través d’una altra o d’unes altres entitats participades, 
capacitat d’exercir control, la qual es manifesta, en general, encara que no de manera 
exclusiva, en el fet de mantenir una participació, directament o indirectament a través 
d’una altra o d’unes altres entitats participades, del 50% o més dels drets de vot de 
l’entitat participada. El control s’entén com el poder de dirigir les polítiques financeres i 
operatives d’una entitat participada, a fi d’obtenir beneficis de les seves activitats, i pot 
exercir-se encara que no es tingui el percentatge de participació que s’ha indicat abans. 

Els comptes anuals de les entitats dependents es consoliden amb els de la matriu aplicant-hi 
el mètode d’integració global. Per tant, tots els saldos i les transaccions significatius 
efectuats entre les societats consolidades i entre aquestes societats i la matriu s’eliminen 
en el procés de consolidació. 

En el moment d’adquirir una societat dependent, els seus actius, passius i passius 
contingents es registren als seus valors raonables en la data d’adquisició. Les 
diferències positives entre el cost d’adquisició i els valors raonables dels actius nets 
identificables adquirits es reconeixen com a fons de comerç. Les diferències negatives 
s’imputen a resultats en la data d’adquisició. 

Addicionalment, la participació de tercers en el patrimoni del Grup es presenta en el capítol 
«Interessos minoritaris» del balanç de situació consolidat. La participació d’aquests en 
els resultats de l’exercici es presenta en el capítol «Resultat atribuït a la minoria» del 
compte de pèrdues i guanys consolidats. 

La consolidació dels resultats generats per les societats adquirides en un exercici es fa 
tenint en compte, únicament, els relatius al període comprès entre la data d’adquisició i 
el tancament de l’exercici. Paral·lelament, la consolidació dels resultats generats per les 
societats alienades en un exercici es fa tenint en compte, únicament, els relatius al 
període comprès entre l’inici de l’exercici i la data d’alienació. 
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− Entitats multigrup 

Es consideren entitats multigrup (negocis conjunts) les participacions que, tot i que no són entitats 
dependents, estan controlades conjuntament per dues o més entitats no vinculades entre si. Això 
s’evidencia mitjançant acords contractuals en virtut dels quals dues o més entitats (partícips) 
emprenen una activitat econòmica que se sotmet a un control conjunt per compartir el fet de poder 
dirigir les polítiques financeres i d’explotació d’una entitat, o una altra activitat econòmica, a fi de 
beneficiar-se de les seves operacions, de tal manera que qualsevol decisió estratègica de caràcter 
financer o operatiu que els afecti requereix el consentiment unànime de tots els partícips. 

Els estats financers de les societats participades com a «negocis conjunts» es consoliden amb 
els de la matriu aplicant-hi el mètode d’integració proporcional, de tal manera que 
l’agregació de saldos i les posteriors eliminacions tenen lloc, només, en la proporció que 
representa la participació del Grup en relació amb el capital d’aquestes entitats. 

− Entitats associades 

Són entitats associades les entitats participades en què la matriu té una influència significativa. 
Aquesta influència significativa es manifesta, en general, encara que no de manera exclusiva, per 
mantenir una participació, directament o indirectament a través d’una altra o altres entitats 
participades, del 20% o més dels drets de vot de l’entitat participada. 

En els comptes anuals consolidats, les entitats associades es valoren pel mètode de participació, és 
a dir, per fraccionar el seu net patrimonial que representa la participació del Grup al seu capital, 
una vegada considerats els dividends percebuts d’aquestes i altres eliminacions patrimonials. En el 
cas de transaccions amb una entitat associada, les pèrdues o els guanys corresponents s’eliminen 
en el percentatge que el Grup posseeix en el seu capital. 

El detall de les societats del Grup consolidades per integració global el 31 de desembre de 2007 és 
com segueix: 
  

INVERNOSTRA, SL 
SA NOSTRA DE RENTING, SA 
SA NOSTRA INVERSIONES 
SA NOSTRA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, SA 
SERBROK, CORREDURÍA SEGUROS, SA 
SA NOSTRA SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES 
BITTRAVEL, SA 
SA NOSTRA MEDIACIÓN 
SA NOSTRA FINANCE, SAU 

El detall de les societats del Grup consolidades pel mètode d’integració proporcional el 31 de 
desembre de 2007 és com segueix: 
   

INFOCAJA, SL 
ZOCO INVERSIONES, SRL 
ADAMANTE INVERSIONES, SRL 
CARTERA PERSEIDAS, SL 
LIQUIDAMBAR INVERSIONES FINANCIERAS, SL 
SERVICIOS DE INFOCAJA, AIE 
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El detall de les empreses associades del Grup el 31 de desembre de 2007 és com segueix: 

 
 

 
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, SA 
BEM DES ILLES BALEARS, SL 
EBN BANCO DE NEGOCIOS, SA 
INVERSORA DE HOTELES VACACIONALES, SA 
ISLALINK, SA 
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA BALEAR, SA 
SM2 BALEARES, SA 
SERVICIOS INSULARES DE COBROS, SA 
TEA-CEGOS DEPLOYMENT, SL 
TALASSO PATRIMONIOS, SL 
SERVIALOGOS, SA 

La consolidació dels resultats que han generat les entitats el control de les quals s’ha adquirit en 
un exercici es fa prenent en consideració, únicament, els relatius al període comprès entre la data 
d’adquisició i el tancament de l’exercici. 

Tots els comptes i transaccions significatius entre les societats consolidades han estat eliminats en 
el procés de consolidació, i la participació de tercers en el Grup es presenta en l’epígraf 
«Interessos minoritaris» dins el patrimoni net del balanç de situació consolidat. 

 

e) Comparació de la informació 

Alguns imports corresponents a l’exercici del 2006 han estat reclassificats en aquests comptes 
anuals a fi de fer-los comparables amb els de l’exercici actual i, per tant, facilitar-ne la 
comparació. La reclassificació més significativa ha estat la següent:  

 
 

 Milers d’euros 
 Dr Cr 
   
Capital amb naturalesa de passiu financer  100.000 – 
Passius subordinats – 100.000 
   
 100.000 100.000 

 

Les participacions preferents es varen incloure el 2006 en l’informe com a capital amb naturalesa 
de passiu financer. El 2007 s’inclouen en passius financers. 
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(3) Distribució de resultats 

La proposta de distribució dels beneficis de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa 
Nostra” de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007 que han formulat els administradors de la Caixa 
i que està pendent que l’aprovi l’Assemblea General és la següent: 

 
 

 Milers 
 d’euros 
  
Reserves 50.515 
Fons de l’obra social 11.750 
  
 62.265 

 

La distribució dels beneficis de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” de 
l’exercici acabat el 31 de desembre de 2006 i que va aprovar l’Assemblea General el 31 de maig del 
2007 ha estat la següent: 

 
 Milers 
 d’euros 
  
Reserves 30.595 
Fons de l’obra social 11.600 
  
 42.195 

 

La proposta de distribució dels resultats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007 de les filials 
més significatives que han formulat els administradors i que està pendent que l’aprovi la Junta 
General d’Accionistes és la següent: 

 
 Milers d’euros 
  Impost   
  sobre   
 Resultat societats Dividend Reserves 

Serbrok Correduría de Seguros, SA 1.122 (385) – 737 
Sa Nostra de Inversiones 2.631 (918) – 1.714 
Sa Nostra Cía. de Seg. de V., SA 18.120 (6.136) – 11.984 
Invernostra, SL 11.367 (1.053) (6.000) 4.314 
EBN Banco de Negocios, SA 14.956 (3.975) (1.807) 6.412 
Sa Nostra Mediación, SA 477 (155) – 322 

     

Les propostes de distribució dels resultats de les societats dependents que han formulat els consells 
d’administració respectius s’han de sotmetre a les juntes generals d’accionistes corresponents 
perquè les aprovin. 
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La distribució dels resultats de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2006 de les filials més 
significatives que han aprovat les juntes generals d’accionistes corresponents ha estat la següent: 

 
 

 Milers d’euros 
  Impost   
  sobre   
 Resultat societats Dividend Reserves 

Serbrok Correduría Seguros, SA 1.618 (697) – 921 
Sa Nostra de Inversiones 2.476 (852) – 1.624 
Sa Nostra Cía. de Seg. de V., SA 14.317 (5.005) (3.652) 5.660 
Invernostra, SL 10.633 (185) (5.000) 5.448 
EBN Banco de Negocios, SA 12.985 (5.002) – 7.983 

 (4) Principis comptables i normes de valoració aplicats 

Aquests comptes anuals han estat formulats seguint els principis comptables i les normes de valoració 
que estableixen les NIIF-UE. Un resum dels més significatius és el que hi ha a continuació: 

(a) Principi de meritació 

Els ingressos i les despeses es reconeixen segons la data en què s’han meritat i no basant-se en la 
data de cobrament o pagament, llevat dels interessos relatius a inversions creditícies i altres 
riscs sense inversió amb prestataris considerats com a deteriorats, els quals s’abonen a resultats 
en el moment en què es cobren. 

La periodificació d’interessos en operacions tant actives com passives, amb terminis de liquidació 
superiors a 12 mesos, es calculen pel mètode financer. En les operacions a un termini menor es 
periodifica indistintament pel mètode financer o lineal. 

Seguint la pràctica general financera, les transaccions es registren en la data en què es produeixen, 
que pot diferir de la data valor corresponent, segons la qual es calculen els ingressos i les 
despeses financeres. 

 
(b) Transaccions i saldos en moneda estrangera 

Els saldos i les transaccions en moneda estrangera s’han convertit a euros utilitzant les regles de 
conversió següents: 

• Els actius i els passius de caràcter monetari s’han convertit a euros utilitzant els tipus de canvi 
mitjans del mercat de divises al comptat en tancar l’exercici. 

• Les partides no monetàries valorades al cost històric s’han convertit a euros utilitzant els tipus 
de canvi de la data d’adquisició. 

• Les partides no monetàries calculades a valor raonable s’han convertit a euros utilitzant els 
tipus de canvi de la data en què es va determinar el valor raonable. 
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 (c) Reconeixement, valoració i classificació d’instruments financers 

Els actius i els passius financers són reconeguts quan la matriu es converteix en part dels acords 
contractuals de conformitat amb les disposicions d’aquests acords. 

Els instruments financers de deute són reconeguts des de la data en què sorgeix el dret legal de 
rebre o pagar efectiu, i els instruments financers derivats són reconeguts des de la data en què 
són contractats. Amb caràcter general, el Grup registra la baixa del balanç dels instruments 
financers en la data des de la qual els beneficis, els riscs, els drets i els deures inherents o el 
control d’aquests es transfereixen a la part adquirent. 

Es presenten i es valoren, segons la seva classificació, de conformitat amb els criteris següents: 

• Actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: 

Cartera de negociació: està integrada pels valors amb què es té la finalitat d’operar en el 
mercat a curt termini i els instruments derivats no designats com a instruments de cobertura. Es 
presenten al valor raonable, i se’n registren les diferències netes amb el preu d’adquisició en el 
compte de pèrdues i guanys. 

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: aquesta cartera està 
integrada per actius financers híbrids, actius que es gestionen conjuntament, passius per 
contractes d’assegurança valorats pel seu valor raonable i derivats financers de cobertura. Es 
presenten al valor raonable, i se’n registren les diferències netes amb el preu d’adquisició en el 
compte de pèrdues i guanys. 

• Inversions creditícies: està integrada pels actius financers per als quals els seus fluxos d’efectiu 
són d’import determinat o determinable i en els quals es recuperarà tot el desemborsament 
que ha fet el Grup. Es registren inicialment pel valor raonable de la contraprestació 
entregada. Posteriorment, es presenten valorats al seu cost amortitzat utilitzant el mètode 
del tipus d’interès efectiu. 

• Cartera d’inversió a venciment: està integrada pels valors representatius de deute amb 
venciment fix i els fluxos d’efectiu d’import determinat o determinable que la matriu ha 
decidit mantenir fins al venciment. Els deutes de l’Estat, les obligacions i altres valors de 
renda fixa que integren la cartera d’inversió a venciment es registren inicialment pel valor 
raonable de la contraprestació entregada. Posteriorment, es presenten valorats al seu cost 
amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

• Actius financers disponibles per a la venda: conté els valors no classificats en cap de les 
carteres anteriors. Es presenten a valor raonable, i se’n registren les diferències netes amb 
el preu d’adquisició en el patrimoni net fins que es produeix la baixa del balanç, moment 
en què passen a registrar-se en el compte de pèrdues i guanys.  
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• Passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: 

Cartera de negociació: està integrada pels valors que s’han emès amb la intenció de readquirir-
los en un futur pròxim, posicions curtes de valors, o formen part d’una cartera d’instruments 
financers identificats i gestionats conjuntament per a la qual hi ha una evidència d’actuacions 
recents d’obtenció de guanys a curt termini, i derivats no designats com a instruments de 
cobertura. Es presenten al valor raonable, i se’n registren les diferències netes amb el preu 
d’adquisició en el compte de pèrdues i guanys. 

Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: està integrada per 
passius financers híbrids. Es presenten al valor raonable, i se’n registren les diferències netes 
amb el preu d’adquisició en els comptes de pèrdues i guanys. 

• Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net: està integrada pels valors 
associats amb actius financers disponibles per a la venda. Es presenten al valor raonable, i 
se’n registren les diferències netes amb el preu d’adquisició en el patrimoni net fins que es 
produeix la baixa del balanç, moment en què passen a registrar-se en el compte de pèrdues 
i guanys. 

• Passius financers al cost amortitzat: conté els valors no classificats en cap de les carteres 
anteriors. Es registren inicialment pel valor raonable de la contraprestació rebuda. 
Posteriorment, es presenten a cost amortitzat, i se’n registren les diferències netes amb el 
preu d’adquisició en el compte de pèrdues i guanys. 

• El valor comptable dels instruments financers es corregeix amb càrrec al compte de pèrdues i 
guanys quan hi ha una evidència objectiva que s’ha produït una pèrdua per deteriorament. 

• Criteris per calcular el valor raonable d’instruments financers. 

Els criteris per calcular el valor raonable que ha utilitzat l’Entitat per als diferents 
instruments financers segons el tipus d’instruments i el mercat en què cotitzin són: 

- Instruments de deute cotitzat en mercats actius: s’utilitza el preu que marca el mercat 
proporcionat per un proveïdor (Reuters, Bloomberg, etc.). En el cas que una mateixa 
referència cotitzi en uns quants mercats, s’utilitza el que tingui més liquiditat (volum i 
nombre d’operacions encreuades). 

- Instruments de capital cotitzats en mercats actius: s’utilitza el preu que marca el 
mercat proporcionat per un proveïdor (Reuters, Bloomberg, etc.). En el cas que una 
mateixa referència cotitzi en uns quants mercats, s’utilitza el que tingui més liquiditat 
(volum i nombre d’operacions encreuades). 

- Instruments de deute cotitzat en mercats no actius: els que no tenen un sistema 
automàtic d’encreuament d’operacions. El preu està marcat per l’oferta/demanda 
entre contraparts, de forma individualitzada. S’utilitza una valoració per actualització 
de fluxos futurs basant-se en una corba de cupó zero construïda a partir de tipus de 
mercat més un diferencial (spread) que recull la qualitat creditícia assignada a 
l’emissor del bo. Segons la naturalesa de l’emissor del bo, s’utilitza una corba creada 
basant-se en tipus swaps de mercat o en un tipus de deute sobirà cotitzat al mercat. 

29



INFORME ANUAL 07

 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD  

DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

 

Memòria dels comptes anuals consolidats 
 

  

- Instruments de capital cotitzats en mercats no actius: els que no tenen un sistema 
automàtic d’encreuament d’operacions. De forma genèrica s’utilitzen els criteris de 
valoració següents: 

• Valor actual basant-se en la projecció de negoci futura estimada (semblant a 
la utilitzada per valorar un projet finance). 

• Valor per equivalència a les darreres transaccions que hi ha hagut en el 
mercat sobre posicions accionarials semblants.  

• Valoració de la cartera d’inversions que la componen (societats tenidores). 

- Permutes financeres: valoració per actualització de fluxos futurs de l’operació basant-
se en una corba de cupó zero construïda a partir de tipus de mercat (tipus depo a curt 
termini, tipus swap a llarg termini). 

- Futurs i opcions en mercats actius: s’utilitza el preu que marca el mercat proporcionat 
per un proveïdor (Reuters, Bloomberg, etc.). 

-  Opcions en mercats no actius: s’utilitza o bé una cotització directa contra una o unes 
quantes contraparts actuants en el mercat, o bé una valoració pròpia d’acord amb 
qualsevol dels criteris habitualment acceptats pel mercat (Black&Scholes, etc.). 

 

(d) Participacions 

Inclou els instruments de capital en entitats dependents, multigrup o associades, que es registren 
pel seu cost d’adquisició corregit, i, si escau, per les pèrdues per deteriorament que s’hagin 
produït. 

El valor comptable dels instruments financers es corregeix amb càrrec al compte de pèrdues i 
guanys quan hi ha una evidència objectiva que s’ha produït una pèrdua per deteriorament. 

− Entitats dependents 

Són dependents les entitats participades que constitueixen una unitat de decisió amb l’entitat 
dominant, que es correspon amb aquelles per a les quals l’entitat dominant té, directament o 
indirectament a través d’una altra o d’unes altres entitats participades, capacitat d’exercir control. 
Aquesta capacitat d’exercir control es manifesta, en general, encara que no de manera exclusiva, 
per mantenir una participació, directament o indirectament a través d’una altra o d’unes altres 
entitats participades, del 50% o més dels drets de vot de l’entitat participada. El control s’entén 
com el poder de dirigir les polítiques financeres i operatives d’una entitat participada a fi d’obtenir 
beneficis de les seves activitats, i pot exercir-se encara que no es tingui el percentatge de 
participació que s’ha indicat abans. 
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− Entitats multigrup 

Es consideren multigrup les entitats participades que, tot i que no són entitats dependents, estan 
controlades conjuntament per dues o més entitats no vinculades entre si. Això s’evidencia 
mitjançant acords contractuals en virtut dels quals dues o més entitats (partícips) emprenen una 
activitat econòmica que se sotmet a un control conjunt per compartir el fet de poder dirigir les 
polítiques financeres i d’explotació d’una entitat, o una altra activitat econòmica, a fi de 
beneficiar-se de les seves operacions, de tal manera que qualsevol decisió estratègica de caràcter 
financer o operatiu que els afecti requereix el consentiment unànime de tots els partícips. 

− Entitats associades 

Són associades les entitats participades en les quals la matriu té una influència significativa, la 
qual es manifesta, en general, encara que no de manera exclusiva, per mantenir una participació, 
directament o indirectament a través d’una altra o d’unes altres entitats participades, del 20% o 
més dels drets de vot de l’entitat participada. 

 

(e) Comissions 

Com a part del càlcul de tipus d’interès efectiu, el Grup periodifica les comissions financeres que 
sorgeixen de la formalització de préstecs, excepte en allò que compensin costs directes relacionats, 
en el compte de pèrdues i guanys al llarg de la vida esperada del finançament. 

Les comissions meritades per instruments financers valorats pel seu valor raonable amb canvis en 
pèrdues i guanys es registren immediatament en el compte de pèrdues i guanys. 

Les comissions no financeres no sorgides de la prestació d’un servei executat en un acte singular 
es periodifiquen i es registren en el compte de pèrdues i guanys al llarg del període que dura 
l’execució del servei. 

Les comissions financeres sorgides de la prestació d’un servei executat en un acte singular es 
registren en el compte de pèrdues i guanys en el moment en què es duu a terme l’acte singular. 

 

(f) Cobertura del risc de crèdit 

La cobertura del risc de crèdit s’ha establert seguint els mètodes que es preveuen en l’annex IX de 
la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya. S’ha pres la millor estimació del Grup sobre les pèrdues 
inherents que hi ha per risc de crèdit a la cartera d’instruments de deute i altres actius i 
compromisos amb risc creditici. 

El càlcul de les correccions de valor s’ha fet de manera específica per als instruments de deute en 
mora o considerats de cobrament dubtós no valorats pel seu valor raonable amb registre de les 
variacions de valor en el compte de pèrdues i guanys, segons l’antiguitat, les garanties aportades i 
les expectatives de recuperació d’aquests saldos. 
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Respecte de la resta de saldos dels instruments de deute no valorats pel seu valor raonable amb 
canvis en el compte de pèrdues i guanys, així com dels riscs contingents, classificats com a risc 
normal, s’ha calculat una cobertura genèrica per cobrir les pèrdues inherents. El mètode de càlcul 
és el que s’estableix a l’annex IX de la Circular 4/2004, i és la suma del resultat de multiplicar el 
valor de la variació en el període de l’import de cada una de les classes de risc (des de la categoria 
«sense risc apreciable» fins a la categoria «risc alt») pel paràmetre corresponent (oscil·la entre el 
0% i el 2,5%), més la suma del resultat de multiplicar l’import total de les operacions incloses en 
cada una de les classes de riscs al final del període pel paràmetre corresponent (oscil·la entre 0% i 
1,64%) menys l’import de la dotació neta per a cobertura específica global efectuada en el 
període. 

(g)  Cobertures comptables 

El Grup presenta i valora cobertures individuals en què hi ha una identificació específica entre 
instruments coberts i instruments de cobertura, totes classificades com a cobertures de valor 
raonable.  

Les cobertures de valor raonable cobreixen l’exposició a la variació en el valor raonable. El guany 
o la pèrdua que sorgeixi en valorar tant els instruments de cobertura com els coberts es reconeix 
immediatament en el compte de pèrdues i guanys. 

En el Grup no es presenten cobertures individuals dels fluxos d’efectiu ni cobertures de la inversió 
neta en negocis a l’estranger, i tampoc no es presenten macrocobertures en cap de les seves 
classificacions.  

 (h)  Transferència d’actius financers 

Les transferències d’actius financers en què s’ha cedit el cobrament dels fluxos de tresoreria o es 
traspassen aquests complint les condicions establertes es valoren segons els criteris següents: 

• Quan es transfereixen substancialment els riscs i els beneficis, l’actiu financer es dóna de baixa 
del balanç i es reconeix qualsevol dret o obligació retingut o creat en la transferència. 

• Quan es retenen substancialment els riscs i els beneficis, l’actiu financer no es dóna de baixa 
del balanç i es reconeix un passiu financer per l’import de la transacció que es valora a 
cost amortitzat.  

• Quan ni es transfereixen ni es retenen substancialment els riscs ni els beneficis, si l’Entitat no 
en reté el control, l’actiu financer es dóna de baixa del balanç i es reconeix qualsevol dret 
o obligació retingut o creat en la transferència. Si, en canvi, l’Entitat en reté el control, 
l’actiu financer no es dóna de baixa del balanç i es continua registrant l’actiu. 

(i) Adquisició (cessió) temporal d’actius 

Les compres (vendes) d’instruments financers amb el compromís de retrocessió no opcional a un 
preu determinat (repos) es registren en el balanç de situació com un finançament concedit (rebut), 
segons la naturalesa del deutor (creditor) corresponent, en els epígrafs «Dipòsits en entitats de 
crèdit» o «Crèdit a la clientela» («Dipòsits d’entitats de crèdit» o «Dipòsits de la clientela»). 

Les diferències entre els preus de compra i de venda es registren com a interessos financers durant 
la vida del contracte. 
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(j) Garanties financeres 

Es consideren garanties financeres els contractes pels quals l’entitat s’obliga a pagar unes 
quantitats específiques per un tercer si aquest no ho fa, amb independència de la seva forma 
jurídica. 

Les garanties financeres es classifiquen segons el risc d’insolvència imputable al client o a 
l’operació i, si escau, s’estima la necessitat de constituir provisions per a aquestes mitjançant 
l’aplicació dels criteris descrits en la cobertura de risc de crèdit (vegeu la nota 4 (f)). 

Si és necessari constituir una provisió per a les garanties financeres, les comissions pendents de 
meritació, que es registren en l’epígraf «Periodificacions del passiu del balanç de situació», es 
reclassifiquen a la provisió corresponent. 

 

(k) Actius materials 

L’immobilitzat material es presenta al seu preu d’adquisició, actualitzat de conformitat amb 
determinades normes legals i revalorat d’acord amb allò que s’ha permès en la nova normativa 
comptable, menys l’amortització acumulada corresponent i, si n’hi ha, menys qualsevol pèrdua 
per deteriorament.  

L’amortització de tots els elements de l’immobilitzat material es calcula linealment segons els 
anys de vida útil estimada següents: 

 
 

  
Vida útil 

  
Immobles 50-100 anys 
Mobiliari, instal·lacions i d’altres 10 anys 
Equips informàtics 6-10 anys 
Altres 8-12 anys 

El Grup revisa, almenys al final de l’exercici, el període i el mètode d’amortització de cada un 
dels actius materials.  

Les despeses de conservació i de manteniment de l’immobilitzat material que no milloren l’ús o 
que no prolonguen la vida útil dels actius corresponents es carreguen al compte de pèrdues i 
guanys en el moment en què es produeixen. 
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(l) Actius intangibles 

•  Fons de comerç 

El fons de comerç representa el pagament anticipat efectuat pel Grup dels beneficis econòmics 
futurs derivats d’actius de les entitats adquirides que no són individualment i separadament 
identificables i recognoscibles. El fons de comerç només es reconeix quan ha estat adquirit a títol 
onerós en una combinació de negocis. En el cas de fons de comerç negatiu, s’assignen als 
elements patrimonials concrets, i els imports romanents es registren en el compte de pèrdues i 
guanys consolidats de l’exercici d’adquisició.  

Els fons de comerç adquirits a partir de l’1 de gener de 2004 es mantenen valorats al seu cost 
d’adquisició, i els adquirits amb anterioritat a aquesta data es mantenen pel seu valor net registrat 
el 31 de desembre de 2003. En els dos casos, amb motiu de cada tancament comptable, s’estima si 
s’hi ha produït cap deteriorament que en redueixi el valor recuperable a un import inferior al cost 
net registrat i, en cas afirmatiu, se sanegen. S’utilitza com a contrapartida l’epígraf «Pèrdues per 
deteriorament d’actius - fons de comerç» del compte de pèrdues i guanys consolidats. 

Les pèrdues per deteriorament relacionades amb els fons de comerç no són objecte de reversió 
posterior. 

•  Altres actius intangibles 

Les aplicacions informàtiques que desenvolupa internament el Grup es valoren pel seu cost de 
producció, s’amortitzen en el període en el qual s’espera que generin fluxos d’efectiu a favor del 
Grup i, en cas de ser necessàries, es fan les correccions corresponents al deteriorament de valor. 

El Grup revisa, almenys al final de l’exercici, el període i el mètode d’amortització de cada una de 
les aplicacions informàtiques 

 

 (m) Arrendaments 

Les operacions d’arrendament es classifiquen en arrendaments financers i arrendaments operatius.  

• Arrendaments operatius: arrendador 

La matriu comptabilitza els actius cedits sorgits dels contractes d’arrendament operatiu pel 
seu preu d’adquisició/cost de producció menys l’amortització corresponent acumulada i, si 
n’hi ha, menys qualsevol pèrdua per deteriorament. 

Els ingressos es registren linealment en el compte de pèrdues i guanys. 

Els costs directes inicials imputables a l’arrendador se sumen al valor comptable de l’actiu 
arrendat i es reconeixen linealment com a despesa en el compte de pèrdues i guanys durant 
el termini de l’arrendament.  

Els cobraments rebuts per anticipat s’amortitzen al llarg del període d’arrendament a 
mesura que se cedeixen els beneficis econòmics de l’actiu arrendat. 
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• Arrendaments operatius: arrendatari 

El Grup registra linealment les quotes d’arrendament com a despeses en el compte de 
pèrdues i guanys. 

 

(n) Actius no corrents en venda 

Es consideren actius no corrents en venda aquells el valor comptable dels quals es pretén 
recuperar, fonamentalment, venent-los, que estan disponibles per ser venuts immediatament i que 
a més es considera una venda altament probable. 

Els actius no corrents en venda es comptabilitzen pel valor més baix del seu valor raonable menys 
els costs de venda i el seu valor comptable. No són objecte d’amortització.  

Les pèrdues per deteriorament es reconeixen en la partida «Pèrdues per deteriorament d’actius no 
corrents en venda» del compte de pèrdues i guanys, calculades de forma individual per als que 
estiguin durant un període superior a l’inicialment previst per ser venuts. 

Les recuperacions de valor es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys fins a un import igual a 
les pèrdues per deteriorament anteriorment reconegudes. 

Els immobles adjudicats com a recompensa de deutes es comptabilitzen pel seu valor raonable 
més baix menys els costs de venda i el seu valor comptable.  

 
 

 
(o) Despeses de personal 

• Retribucions postocupació 

La matriu, que té externalizats els seus compromisos postocupació amb els seus empleats, registra 
la contribució que ha d’efectuar a les companyies asseguradores per pagar les primes de les 
pòlisses d’assegurança, i reconeix una provisió per al fons de pensions calculada pel valor actual 
de la contribució que ha d’efectuar llevat que s’hagi de pagar abans dels dotze mesos següents a la 
data dels estats financers en què es varen rebre els serveis corresponents dels empleats. En aquest 
cas, no s’actualitza aquest import. Si l’import satisfet supera l’import de la contribució, la 
diferència es reconeix en la partida «Periodificacions d’actiu». Així mateix, reconeix una despesa 
de personal en el compte de pèrdues i guanys consolidat per l’import satisfet. 

• Indemnitzacions per acomiadament 

D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat satisfà indemnitzacions als empleats cessats en els seus 
serveis sense causa justificada. 

 

35



INFORME ANUAL 07

 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD  

DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

 

Memòria dels comptes anuals consolidats 
 

  

• Fons interns 

L’Entitat té a més un fons intern, constituït per cobrir determinades prestacions que no cobreix el 
fons extern. Igualment, s’han inclòs en aquest fons intern les provisions necessàries per cobrir els 
compromisos contrets per les diferents jubilacions parcials que ha duit a terme l’Entitat, així com 
per a remuneracions de personal no vençudes per premis d’antiguitat o per conceptes semblants. 
Els fons interns es comptabilitzen pel resultat de l’estudi actuarial elaborat per un actuari 
independent. 

(p) Altres provisions i contingències 

El Grup comptabilitza provisions per l’import estimat per atendre obligacions actuals com a 
conseqüència de successos passats que estan identificats quant a la seva naturalesa però que 
resulten indeterminats quant al seu import o moment de cancel·lació, i que per cancel·lar-los és 
probable que hagi de desprendre’s de recursos que incorporin beneficis econòmics. 

 
(q) Contractes d’assegurances 

Passius per contractes d’assegurances 

La matriu comptabilitza els passius per contractes d’assegurances pel major import d’entre el 
valor actual dels fluxos d’efectiu contractuals i relacionats i el valor reconegut en balanç net de 
qualsevol despesa d’adquisició diferida o actiu intangible relacionat.  

L’actualització d’aquesta valoració es carrega en el compte de pèrdues i guanys. 

(r) Impost sobre els beneficis 

La despesa per l’impost sobre societats de cada exercici es calcula d’acord amb el resultat 
econòmic abans d’imposts. L’efecte impositiu anticipat o diferit de les diferències temporànies 
així com dels crèdits fiscals per pèrdues de l’exercici s’inclou, si s’escau, en els epígrafs «Actius 
fiscals diferits» i «Passius fiscals diferits» dels balanços de situació. 

(s) Recursos de clients fora de balanç 

La matriu registra els recursos confiats per tercers per invertir-los en fons d’inversió, fons de 
pensions i contractes d’assegurança. Separa els recursos gestionats per altres empreses del Grup i 
els comercialitzats però gestionats per tercers aliens a la matriu.  

(t) Obra social 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares destinarà la totalitat dels excedents que, de 
conformitat amb les normes vigents, no hagin d’integrar les seves reserves a finançar obres 
beneficosocials pròpies o en col·laboració orientades a la sanitat pública, l’agricultura, la 
investigació, l’ensenyament, la cultura i els serveis d’assistència social, amb preferència pels de la 
tercera edat, de manera que els beneficis que se’n derivin s’estenguin a l’àmbit d’actuació de la 
matriu. 
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Les despeses derivades de l’obra social es presenten en balanç amb deducció del fons d’obra 
social sense que en cap cas s’imputin a pèrdues i guanys. 

Els actius i passius afectes a l’obra social figuren en partides separades en l’actiu i el passiu. Els 
actius materials afectes a l’obra social s’han de tractar a fins comptables amb els mateixos criteris 
que l’actiu material d’ús propi.  

Els ingressos i les despeses, incloses les amortitzacions, derivades de la utilització dels actius i 
passius afectes a l’obra social, es cobren i es carreguen directament al fons de l’obra social. 

(u) Estat de fluxos d’efectiu 

El Grup ha utilitzat el mètode indirecte per elaborar els estats de fluxos d’efectiu, els quals tenen 
les expressions següents, que incorporen els criteris de classificació que hi ha a continuació: 

• Fluxos d’efectiu: entrades i sortides de doblers en efectiu i dels seus equivalents, entenent per 
aquests les inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc d’alteracions en el seu 
valor. 

• Activitats d’explotació: activitats típiques de les entitats de crèdit, així com altres activitats que 
no poden ser qualificades com d’inversió o de finançament. 

• Activitats d’inversió: les d’adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d’actius a llarg 
termini i altres inversions no incloses en l’efectiu i els seus equivalents. 

• Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en el volum i la composició del 
patrimoni net i dels passius que no formen part de les activitats d’explotació. 

  (5) Caixa i dipòsits en bancs centrals 

El detall de caixa i bancs centrals el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és el següent: 
 
 

 Milers d’euros 

 31.12.07 31.12.06 
   
Caixa 59.469 58.555 
Bancs centrals 108.253 72.735 
Ajusts per valoració – – 
   

 167.722 131.290 

   
En euros 166.887 130.174 
En moneda estrangera 835 1.116 
   

 167.722 131.290 

Els imports dipositats en bancs centrals el 31 de desembre de 2007 i 2006 són a la vista i tenen una 
rendibilitat mitjana anual del 3,74 % i del 2,84 % respectivament. 
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(6) Cartera de negociació d’actiu 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat és el següent: 
 

 Milers d’euros 

 31.12.07 31.12.06 
   
Valors representatius de deute 153 151 
Derivats de negociació 2.847 2.061 
   

 3.000 2.212 

   
En euros 3.000 2.212 
En moneda estrangera – – 
   

 3.000 2.212 

El detall de l’efecte en el compte de pèrdues i guanys consolidats del 2007 i del 2006 dels canvis en 
valor raonable en aquest epígraf del balanç de situació consolidat, segons els distints casos de valoració 
emprats, és com segueix: 

 
 Milers d’euros 

Model de valoració 31.12.07 31.12.06 
Mitjançant models de valoració estàndard 607 (567) 
Mitjançant cotitzacions publicades en mercats actius 123 (58) 

 730 (625) 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 per 
tipus d’instruments i contraparts, amb independència del valor raonable que pugui tenir qualsevol tipus 
de garantia per assegurar-ne el compliment, és el següent: 

•  El 31 de desembre de 2007 
  

 Milers d’euros  
  Altres  
  sectors  
 Entitats privats Total 
 de crèdit residents  

    
Derivats de negociació    

Màxima exposició al risc 2.376 471 2.847 
 Valor comptable sense deteriorament 2.376 471 2.847 

Vençudes    
Valors representatius de deute    

Màxima exposició al risc 151 – 151 
 Valor comptable sense deteriorament 153 – 153 

Vençudes – – – 
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•  El 31 de desembre de 2006 
 

 Milers d’euros  
  Altres  
  sectors  
 Entitats privats Total 
 de crèdit residents  

    
Derivats de negociació    

Màxima exposició al risc 1.909 152 2.061 
 Valor comptable sense deteriorament 1.909 152 2.061 

Vençudes – – – 
Valors representatius de deute    

Màxima exposició al risc 151 – 151 
 Valor comptable sense deteriorament 151 – 151 

Vençudes – – – 

 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus 
d’interès de les partides que integren els saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de 
situació consolidats. 

Els resultats per operacions financeres (net) per tipus d’instrument de la cartera de negociació d’actiu 
registrats en el compte de pèrdues i guanys consolidats del 2007 i del 2006 són els següents. 

 
 Milers d’euros 
 Resultat  
 de les operacions 
 financeres (net) 
 31.12.07 31.12.06 

   
Derivats de negociació 582 (1.027) 
Valors representatius de deute 61 8 
Instruments de capital 117 32 
   
   
 760 (987) 
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La distribució de la cartera de negociació d’actiu per zones geogràfiques on el risc està localitzat és la 
següent: 

 
 Milers d’euros 

 Saldo Vençuts no deteriorats 

 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 
     
Espanya 3.000 2.212 – – 
Altres països de la UEM – – – – 
La resta de països – – – – 
     

 3.000 2.212 – – 

 

a) Valors representatius de deute 

La composició d’aquest epígraf de la cartera de negociació de l’actiu del balanç de situació 
consolidat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Entitats de crèdit   
 Altres valors 153 151 
    
   

 153 151 

   
En euros 153 151 
En moneda estrangera – – 
   

 153 151 

Un detall dels valors representatius del deute de la cartera de negociació d’actiu, segons que 
cotitzin o no cotitzin en un mercat organitzat, és el següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Cotitzats 153 151 
No cotitzats – – 
   

 153 151 
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b) Derivats de negociació 

La composició d’aquest epígraf de la cartera de negociació d’actiu del balanç de situació 
consolidat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 Actiu 
 31.12.07 31.12.06 
Permutes financeres 2.390 2.061 
Opcions 240 – 
Compravenda de divisa a termini 217 – 
   
 2.847 2.061 

   
En euros 2.847 2.061 
En moneda estrangera – – 
   
 2.847 2.061 

 

El detall de l’efecte en el compte de pèrdues i guanys consolidats del 2007 i del 2006 dels canvis 
en valor raonable dels derivats distingint pel tipus d’instrument i pel mètode de valoració emprat 
és com segueix: 

 

 
    Milers d’euros 

  Actiu 
Tipus de derivat Mètode de valoració 31.12.07 31.12.06 
    
Cotitzats    
 Futurs Preu de mercat (42) (92) 
 Opcions Preu de mercat (2) (7) 
No cotitzats    
Compravenda    

   Divisa a termini 
Mètodes estàndard de 
valoració 377 – 

 Permutes 
Mètodes estàndard de 
valoració (181) (156) 

   Opcions 
Mètodes estàndard de 
valoració 430 (656) 

    

  582 (911) 
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  (7) Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació és com segueix: 

 
 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Dipòsits en entitats de crèdit 51 104 
Crèdit a la clientela – – 
Valors representatius de deute 1.153 4.457 
Altres instruments de capital 3.324 4.256 
   

 4.528 8.817 

   
En euros 4.469 8.817 
En moneda estrangera 59 – 
   

 4.528 8.817 

 

El detall de l’efecte en el compte de pèrdues i guanys del 2007 i del 2006 dels canvis en valor raonable 
en aquest epígraf del balanç de situació, segons els distints casos de valoració emprats, és com segueix: 

 
 
 

 Milers d’euros 
Model de valoració 31.12.07 31.12.06 

   

Mitjançant cotitzacions publicades en mercats actius 206 (323) 
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El detall d’aquest epígraf del balanç de situació el 31 de desembre de 2007 i de 2006 per tipus 
d’instruments i contraparts amb independència del valor raonable que pugui tenir qualsevol tipus de 
garantia per assegurar-ne el compliment és el següent: 

 
 

• El 31 de desembre de 2007 
  

 Milers d’euros 

   Altres Altres  
  Administracions sectors sectors  
 Entitats públiques privats privats no  
 de crèdit residents residents residents Total 

      
Dipòsits en entitats de crèdit      
  Màxima exposició al risc                     51      – – – 51 
  Vençudes – – – – – 
      
Crèdit a la clientela      
  Màxima exposició al risc – – – – – 
  Vençudes – – – – – 
      
Valors representatius de deute      
  Màxima exposició al risc – 1.153 – – 1.153 
  Vençudes – – – – – 
      
Altres instruments de capital      
  Màxima exposició al risc – – 3.265 59 3.324 
  Vençudes – – – – – 

 
 

• El  31 de desembre de 2006  
 

 Milers d’euros 

   Altres    Altres  
  Administracions sectors sectors  
 Entitats públiques privats privats no  
 de crèdit residents residents residents Total 

      
Dipòsits en entitats de crèdit      
  Màxima exposició al risc          104 – – – 104 
  Vençudes – – – – – 
      
Crèdit a la clientela      
  Màxima exposició al risc – – – – – 
  Vençudes – – – – – 
      
Valors representatius de deute      
  Màxima exposició al risc – 1.318 – 3.139 4.457 
  Vençudes – – – – – 
      
Altres instruments de capital      
  Màxima exposició al risc – – 3.798 458 4.256 
  Vençudes – – – – – 
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La distribució de la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys per 
zones geogràfiques on el risc està localitzat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
   
 Saldo 

 31.12.07 31.12.06 
   
Espanya 4.136 5.220 
Altres països de la UEM 333 391 
La resta de països 59 3.206 
   

 4.528 8.817 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus 
d’interès de les partides que integren els saldos més significatius d’aquests capítols del balanç de 
situació consolidat. 

El detall dels tipus d’interès efectiu per tipus d’instrument de la cartera dels valors representatius de 
deute a valor raonable amb canvi en pèrdues i guanys el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és el 
següent: 

 
 

 Percentatges 
 31.12.07 31.12.06 
   
Valors representatius de deute 4,30% 3,91% - 5,75% 
   
   
   

Els resultats per operacions financeres (net) per tipus d’instrument de la cartera d’actius financers a 
valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys registrats en el compte de pèrdues i guanys consolidats 
del 2007 i del 2006 són els següents: 

 
 Milers d’euros 
 Resultat  
 d’operacions 
 financeres (net) 
 31.12.07 31.12.06 

   
Valors representatius de deute   

  Cotitzats (17) (323) 
  No cotitzats – – 
   
 (17) (323) 
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La composició de la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 
segons que cotitzin o no cotitzin en un mercat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Cotitzats 4.528 8.817 
No cotitzats – – 
   

 4.528 8.817 

(8) Actius financers disponibles per a la venda 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació és com segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Valors representatius de deute 1.299.180 819.127 
Altres instruments de capital 383.735 278.215 
   

 1.682.915 1.097.342 

   
En euros 1.682.915 1.097.342 
En moneda estrangera – – 
   

 1.682.915 1.097.342 

 

Els actius financers que componen la cartera d’actius financers disponibles per a la venda són valorats i 
comptabilitzats al seu valor raonable considerant preus de mercats actius, excepte per a 105.562 milers 
d’euros i 99.823 milers d’euros que el 31 de desembre de 2007 i el 31 de desembre de 2006 
respectivament són valorats mitjançant tècniques de valoració que consisteixen a calcular el valor teòric 
comptable, que es considera que s’aproxima al valor de mercat. El 31 de desembre de 2007, el 
percentatge d’actius financers d’aquesta cartera valorats mitjançant aquestes tècniques de valoració 
suposen el 6,27% del total de la cartera, mentre que els que són valorats considerant preus de mercats 
actius suposen el 93,73% del total de la cartera (9,10 % i 90,90 % el 31 de desembre de 2006). 

El valor raonable dels actius d’aquest epígraf del balanç de situació el 31 de desembre de 2007 donats 
en préstec és de 335.086 milers d’euros (121.582 milers d’euros el 2006). 

La partida «Valors representatius de deute» inclou bons de titulització de TDA7, Fons de Titulització 
Hipotecària, per 2.221 milers d’euros, que corresponen a l’emissió que va fer l’Entitat en l’exercici del 
1999. 
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L’import net dels guanys i les pèrdues reconeguts en el patrimoni net durant l’exercici del 2007 ha estat 
de 3.811 milers d’euros (5.372 milers d’euros el 31 de desembre de 2006). Així mateix, l’import retirat 
del patrimoni net i reconegut en el compte de pèrdues i guanys durant l’exercici del 2007 ha estat de 
2.123 milers d’euros (113 milers d’euros el 31 de desembre del 2006). 

La distribució de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda per zones geogràfiques on el 
risc està localitzat és la següent: 

 
 
 

 
Milers d’euros 

 Saldo Deteriorats bruts 

 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 
     

         Espanya 1.140.860 577.672 – 602 
         Altres països de la UEM 461.410 447.347 – 1.226 
         La resta de països 80.645 72.323 – – 

     

 1.682.915 1.097.342 – 1.828 

El moviment de les correccions de valor constituïdes per cobrir el risc de crèdit determinat 
col·lectivament (genèrica) ha estat el següent: 

 

 
Milers 
d’euros 

 Genèrica 
  

Saldo el 31.12.06 332 

    Altes 109 
    Recuperacions (15) 
  

Saldo el 31.12.07 426 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus 
d’interès de les partides que integren els saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de 
situació consolidat. 

Els resultats per operacions financeres (net) per tipus d’instrument de la cartera d’actius financers 
disponibles per a la venda registrats en el compte de pèrdues i guanys del 2007 i del 2006 són els 
següents: 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 

   
Valors representatius de deute (1) 7.969 
Altres instruments de capital 20.423 17.157 
   
 20.422 25.126 
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a) Valors representatius de deute 

La composició d’aquest epígraf de la cartera d’actius disponibles per a la venda del balanç de 
situació consolidat és la següent: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Administracions públiques 284.091 284.020 
Entitats de crèdit   
 Altres valors 154.991 178.204 
Altres sectors privats   
 Altres valors 851.882 357.235 
No residents 8.642 – 
Ajusts per valoració   
 Correccions per deteriorament d’actius (426) (332) 
   
   

 1.299.180 819.127 

   
En euros 1.299.180 819.127 
En moneda estrangera – – 
   

 1.299.180 819.127 

 

 

La composició de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda segons que cotitzin o no 
cotitzin en un mercat organitzat els valors representatius de deute és la següent: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Cotitzats 1.299.180 819.127 
No cotitzats – – 
   

 1.299.180 819.127 
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b) Altres instruments de capital 

La composició d’aquest epígraf de la cartera d’actius disponibles per a la venda del balanç de 
situació és la següent: 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
D’entitats de crèdit 22.211 18.169 
D’altres sectors residents 214.422 154.220 
D’altres sectors no residents 147.102 105.826 
   

 383.735 278.215 

   
En euros 383.735 278.215 
En moneda estrangera – – 
   

 383.735 278.215 

La composició de la cartera d’actius financers per a la venda segons que cotitzin o no cotitzin en un 
mercat organitzat els altres instruments de capital és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Cotitzats 278.173 178.392 
No cotitzats 105.562 99.823 
   

 383.735 278.215 

(9) Inversions creditícies 
 
El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat és com segueix: 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Dipòsits en entitats de crèdit 176.477 238.753 
Crèdit a la clientela 9.332.259 7.875.907 
Valors representatius de deute – 8 
Altres actius financers 79.846 117.151 
   

 9.588.582 8.231.819 

   
En euros 9.461.795 8.106.484 
En moneda estrangera 126.787 125.335 

 9.588.582 8.231.819 
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El detall d’aquest epígraf del balanç de situació el 31 de desembre de 2007 i de 2006 per tipus 
d’instruments i contrapart, amb independència del valor raonable que pugui tenir qualsevol tipus de 
garantia per assegurar-ne el compliment, és el següent: 

 
 
• El 31 de desembre de 2007 

 
 

 Milers d’euros 
    Altres Altres  
  Adm. Adm. sectors sectors  
 Entitats públiques públiques no privats privats no  
 de crèdit residents residents residents residents Total 

       
Dipòsits en entitats de crèdit       
 Màxima exposició del risc 176.477 – – – – 176.477 
 Valor comptable sense 

correcció de deteriorament 
176.477 – – – – 176.477 

        
       
Crèdit a la clientela       
 Màxima exposició del risc – 116.498 – 8.940.878 274.883 9.332.259 
 Valor comptable sense 

correcció de deteriorament 
– 116.498 – 9.090.520 279.376 9.486.394 

        
       
Valors representatius de deute       
 Màxima exposició del risc – – – – – – 
 Valor comptable sense 

correcció de deteriorament 
– – – – – – 

        
       
Altres actius financers       
 Màxima exposició del risc – – – 79.846 – 79.846 
 Valor comptable sense 

correcció de deteriorament 
– – – 79.846 – 79.846 
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• El 31 de desembre de 2006 

 
 Milers d’euros 
    Altres Altres  
  Adm. Adm. sectors sectors  
 Entitats públiques públiques no privats privats no  
 de crèdit residents residents residents residents Total 

       
Dipòsits en entitats de crèdit       
 Màxima exposició del risc 238.753 – – – – 238.753 
 Valor comptable sense 

correcció de deteriorament 
238.753 – – – – 238.753 

        
       
Crèdit a la clientela       
 Màxima exposició del risc – 98.274 206 7.516.005 261.422 7.875.907 
 Valor comptable sense 

correcció de deteriorament 
– 98.274 206 7.646.343 265.691 8.010.514 

 
        
       
Valors representatius de deute       
 Màxima exposició del risc – – – 8 – 8 
 Valor comptable sense 

correcció de deteriorament 
– – – 8 – 8 

        
       
Altres actius financers       
 Màxima exposició del risc – – – 117.151 – 117.151 
 Valor comptable sense 

correcció de deteriorament 
– – – 117.151 – 117.151 

        
       

 

El 31 de desembre de 2007, l’import dels actius classificats com a dubtosos ascendeix a 39.579 milers 
d’euros (38.043 milers d’euros el 31 de desembre del 2006). 

Els ajusts per valoració de la cartera d’inversions creditícies presenten els imports següents: 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Correccions de valor per deteriorament d’actius (154.135) (134.607) 
Interessos reportats 58.982 41.260 
La resta (46.906) (42.212) 
   

 (142.059) (135.559) 
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La distribució de la cartera d’inversions creditícies per zones geogràfiques on el risc està localitzat és la 
següent: 
 

 Milers d’euros 
  
 Saldo 

 31.12.07 31.12.06 
   
Espanya 9.304.147 7.951.436 
Altres països de la UEM 115.255 135.509 
La resta de països 169.180 144.874 
   

 9.588.582 8.231.819 

 

El termini de venciment dels instruments que componen la cartera d’inversions creditícies, que estan 
deteriorats i vençuts, i també dels vençuts i no deteriorats, és indeterminat. 

El moviment durant l’exercici corresponent de les correccions de valor constituïdes per cobrir el risc de 
crèdit, segons que hagi estat determinat de forma individual (específica) o col·lectiva (genèrica) i per 
risc de país, ha estat el següent: 

 
 

 Milers d’euros 

 Específica Genèrica Risc de país Total 
     

Saldo el 31.12.06 12.490 122.091 26 134.607 

     
Altes 11.321 39.175 40 50.536 
Baixes (10.683) (303) (15) (11.001) 
Recuperacions (4.781) (15.204) (22) (20.007) 
     

Saldo el 31.12.07 8.347 145.759 29 154.135 
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El detall de les correccions de valor constituïdes per cobrir el risc de crèdit, que s’ha calculat seguint els 
criteris i els factors descrits en la nota 4 (f), i que s’ha classificat per instruments, contrapart i zones 
geogràfiques per a la cartera d’inversió creditícia, és com segueix: 

 
 

 Milers d’euros 

 Específica Genèrica Risc de país 

Per instruments: 2007 2006 2007 2006 2007 2006 

       

Dipòsits en entitats de 
crèdit – – – – – – 

              Valors representatius 
de deute – 255 – – – – 

             Crèdit a la clientela 8.347 12.235 145.759 122.091 29 26 

       

 8.347 12.490 145.759 122.091 29 26 

       
Per contraparts:       

       
Entitats de crèdit – – – – – – 
Altres sectors privats  
 residents 8.069 12.032 141.570 117.976 – – 
Altres sectors privats 
 no residents 278 458 4.189 4.115 29 26 

       

 8.347 12.490 145.759 122.091 29 26 

       
Per zones geogràfiques:       
       
Espanya 8.069 12.032 141.570 117.976 – – 
Altres països de la 
UEM 194 358 1.479 1.450 – – 

La resta de països 84 100 2.710 2.665 29 26 

       

 8.347 12.490 145.759 122.091 29 26 

 

El 31 de desembre de 2007, els ingressos financers acumulats d’actius financers deteriorats, per als 
quals s’ha interromput la meritació d’interessos (vegeu la nota 4 (a)), ascendeixen a 2.540 milers 
d’euros (2.483 milers d’euros el 31 de desembre de 2006). 

Els actius financers de la cartera d’inversions creditícies que estarien vençudes o que s’haurien 
deteriorat en els exercicis del 2007 i del 2006, si no se n’haguessin renegociat les condicions, són 
d’un import de 91.054 i 94.439 milers d’euros respectivament. 
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El moviment dels instruments de la cartera inversions creditícies en suspens, donats de baixa del balanç 
del Grup durant els exercicis del 2007 i del 2006, ha estat el següent: 

 
 Milers d’euros 

 31.12.07 31.12.06 
   
Saldo a l’inici 84.446 88.719 
   
Addicions:   
     Per càrrec a fons especials 10.344 8.474 
 Per càrrecs a resultats 5.953 474 
 Per altres causes 1.603 1.839 
Recuperacions:   
 Per cobrament (2.137) (3.301) 
 Per adjudicació d’actius (565) (392) 
Baixes definitives:   
 Per condonació (3.861) (11.285) 
     Per altres conceptes (37) (82) 
   

Saldo al final 95.746 84.446 

 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus 
d’interès de les partides que integren els saldos més significatius d’aquests capítols del balanç de 
situació. 

Els interessos i els rendiments per tipus d’instrument de la cartera d’inversions creditícies registrats en 
el compte de pèrdues i guanys del 2007 i del 2006 són els següents: 

 
 

 Milers d’euros 
 Interessos i rendiments 
 31.12.07 31.12.06 

   
Dipòsits en entitats de crèdit 4.285 5.647 
Crèdit a la clientela 477.076 323.852 
Valors representatius de deute – – 
Altres actius financers 7.981 6.931 

    
   
 489.342 336.430 
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a) Dipòsits en entitats de crèdit 

La composició d’aquest epígraf de la cartera d’inversió creditícia de l’actiu del balanç de situació 
és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Comptes a termini 135.181 149.337 
Altres comptes 40.709 89.154 
Ajusts per valoració   
 Interessos reportats 617 262 
      La resta (30) – 
   
 176.477 238.753 

   
En euros 157.996 204.071 
En moneda estrangera 18.481 34.682 
   

 176.477 238.753 

 b) Crèdit a la clientela 
 
La composició d’aquest epígraf de la cartera d’inversió creditícia de l’actiu del balanç de situació 
és la següent: 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Administracions públiques   
 Crèdit en situació normal 116.090 98.209 
 Ajusts per valoració 408 271 
Altres sectors privats   
 Crèdit comercial 284.862 497.112 
 Deutors amb garantia real 6.600.460 5.484.651 
Altres deutors a termini 2.016.771 1.768.696 
Arrendaments financers 255.947 – 
Deutors a la vista i diversos 161.226 125.017 
Actius dubtosos 39.579 38.043 
Ajusts per valoració   
 Correccions de valor per deteriorament d’actius (154.135) (134.607) 
 Interessos reportats 58.365 40.998 
 La resta (47.314) (42.483) 

 9.332.259 7.875.907 

En euros 9.224.017 7.785.356 
En moneda estrangera 108.242 90.551 
   

 9.332.259 7.875.907 
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En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels venciments de les partides que 
integren els saldos més significatius d’aquests capítols del balanç de situació. 

c) Valors representatius de deute 
 
La composició d’aquest epígraf de la cartera d’inversió creditícia del balanç de situació és la 
següent: 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Altres sectors privats   
 Actius dubtosos – 8 
Ajusts per valoració   
 Correccions per deteriorament d’actius – – 
   
   

 – 8 

   
En euros – 8 
En moneda estrangera – – 
   

 – 8 

La composició de la cartera d’inversió creditícia segons que cotitzin o no cotitzin en un mercat és 
la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Cotitzats – – 
No cotitzats – 8 
   

 – 8 

d) Altres actius financers 
 
La composició d’aquest epígraf de la cartera d’inversions creditícies de l’actiu del balanç de 
situació és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Comissions per garanties financeres 14.261 13.897 
La resta 65.585 103.254 

 79.846 117.151 

En euros 79.782 117.049 
En moneda estrangera 64 102 

 79.846 117.151 
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(10) Cartera d’inversió a venciment 
 
El detall d’aquest epígraf del balanç de situació el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és com segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Valors representatius de deute   
 Administracions públiques 19.215 19.169 
   
   

 19.215 19.169 

   
En euros 19.215 19.169 
En moneda estrangera – – 
   

 19.215 19.169 

 

 

El detall i el moviment d’aquest epígraf de la cartera d’inversió a venciment per als exercicis del 2007 i 
del 2006 són els següents: 

 
 Milers d’euros 
  
 Administracions  
 públiques 
  
Saldo el 31.12.05 19.126 
  
Altes – 
Ajusts de valoració 43 
Baixes – 
Traspassos – 
  

Saldo el 31.12.06 19.169 

  
Altes – 
Ajusts de valoració 46 
Baixes – 
Traspassos – 
  

Saldo el 31.12.07 19.215 
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El detall d’aquest epígraf del balanç de situació del 2007 i del 2006 per tipus de contrapart, amb 
independència del valor raonable que pugui tenir qualsevol tipus de garantia per assegurar-ne el 
compliment, és el següent: 

 
 

• El 31 de desembre de 2007 
  

 Milers d’euros 
  
 Administracions  
 públiques 

  
Valors representatius de deute  

Màxima exposició al risc 19.215 
 Valor comptable sense deteriorament 19.215 

Vençudes – 
 
 

• El 31 de desembre de 2006 
  

 Milers d’euros 
  
 Administracions 

públiques 
  

  
Valors representatius de deute  

Màxima exposició al risc 19.169 
 Valor comptable sense deteriorament 19.169 

Vençudes – 
 

La distribució de la cartera d’inversió a venciment del 2007 i del 2006 per zones geogràfiques on el risc 
està localitzat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
   
 Saldo 

 31.12.07 31.12.06 
   
Espanya 19.215 19.169 
Altres països de la 
UME – – 
La resta de països – – 
   

 19.215 19.169 
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En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels venciments de les partides que 
integren els saldos dels epígrafs més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació. 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus 
d’interès de les partides que integren els saldos dels epígrafs més significatius d’aquests capítols dels 
balanços de situació. 

En la nota 46 «Actius i passius valorats amb criteri distint del valor raonable» es facilita el valor 
raonable de la cartera d’inversió a venciment. 

Els tipus d’interès efectiu de la cartera d’inversió a venciment han estat durant l’exercici del 2007 el 
8,25% i en el del 2006, el 8,26%. 

Els interessos per tipus d’instrument de la cartera d’inversió a venciment (valors representatius de 
deute) registrats en el compte de pèrdues i guanys del 2007 i del 2006 són els següents: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Cotitzats 1.525 1.522 
No cotitzats – – 
 1.525 1.522 

 

(11) Derivats de cobertura d’actiu i de passiu 

 
El 31 de desembre de 2007 la matriu té contractats derivats de cobertura per un import net de 91.683 

milers d’euros, que corresponen a 16.984 milers d’euros registrats en l’actiu del balanç (27.144 
milers d’euros el 2006) i 108.667 milers d’euros en el passiu del balanç de situació (37.624 milers 
d’euros el 2006). 

Totes les cobertures enumerades presenten la mateixa estructura. Es tracta de cobertures individuals de 
valor raonable l’objectiu de les quals és limitar l’exposició al risc de tipus d’interès de la partida 
coberta. L’estratègia de la cobertura és convertir un endeutament a tipus fix de l’entitat en un 
endeutament a tipus variable, per limitar l’exposició al risc de tipus d’interès de la partida coberta. 
El risc cobert és el canvi en valor a causa de modificacions en el tipus d’interès (risc de tipus 
d’interès). Les partides cobertes són cèdules hipotecàries úniques, cèdules territorials o bons de 
tresoreria emesos per "Sa Nostra” amb cupó anual fix. Els instruments de cobertura són permutes 
financeres de tipus d’interès pels quals “Sa Nostra” rep un cupó fix anual i paga semestralment un 
cupó variable referenciat a l’EURIBOR a sis mesos. La metodologia de valoració de les partides 
cobertes i dels instruments de cobertura és l’actualització dels fluxos de cobraments i pagaments 
futurs durant el període contractual segons la corba de cupó zero vigent en cada moment.  
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Un detall dels derivats de cobertura distingint per tipus de cobertura i tipus de mercat és com segueix: 
 

• El 31 de desembre de 2007 

 

Cobertura de valor raonable  
Mercats no organitzats 
Permutes de tipus d’interès 
 

 Milers d’euros    
Comprat/   Nominal  Element  

venut Valor raonable compromès Venciment cobert Contrapart 
 Actiu Passiu     

Venut 6.622  150.234  20-04-2011 AYT CED GLOBAL IXIS  
Venut 10.362  235.000  28-06-2012 AYT CED III IXIS  
Venut  221 150.000  12-06-2009 TDA CED IV IXIS  
Venut  5.138 109.756  16-11-2014 AYT CED VIII A Caja Madrid 
Venut  1.068 40.244  16-11-2019 AYT CED VIII B Caja Madrid 
Venut  5.950 106.250  29-03-2015 AYT CED IX A CECA 
Venut  4.047 43.750  29-03-2020 AYT CED IX B ACF 
Venut  621 20.000  21-03-2012 AYT CED TER II ACF 
Venut  2.108 100.000  31-03-2010 AYT BONOS I ACF 
Venut  14.048 100.000  15-06-2020 IM CEDULAS 5 Citybank N.A. 
Venut  14.211 150.000  15-06-2017 CÉDULA TDA 7 Citybank N.A. 
Venut  10.149 135.000  14-03-2016 AMPLIACIÓN SERIE 2 Deutsche Bank 
Venut  10.484 115.000  12-04-2016 TDA SERIE A4 Caja Madrid 
Venut  8.900 100.000  21-10-2018 AMPLIACIÓN SERIE A3 Caja Madrid 
Venut  4.959 100.000  23-10-2013 CÉDULA SERIE 9 Deutsche Bank 
Venut  3.353 50.000  10-04-2021 AMPLIACIÓN SERIE A4 Caja Madrid 
Venut  8.557 125.000 10-04-2021 AMPLIACIÓN SERIE A4 (2) Caja Madrid 
Venut  12.775 125.000 10-04-2031 AMPLIACIÓN SERIE A6 Caja Madrid 
Venut  2.078 100.000 23-05-2027 AYT CÉD.GLOBAL - XIII IXIS 

 16.984 108.667     
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• El 31 de desembre de 2006 
 

Cobertura de valor raonable  
Mercats no organitzats 
Permutes de tipus d’interès 
 

 Milers d’euros    
Comprat/   Nominal  Element  

venut Valor raonable compromès Venciment cobert Contrapart 
 Actiu Passiu     

Venut 10.113  – 150.234   20-04-2011 AYT CED GLOBAL CDC IXIS  

Venut 16.415 – 235.000   28-06-2012 AYT CED III CDC IXIS  

Venut 616 – 150.000   12-06-2009 TDA CED IV CDC IXIS  

Venut – 2.230  109.756   16-11-2014 AYT CED VIII A Caja Madrid 

Venut – 696  40.244   16-11-2019 AYT CED VIII B Caja Madrid 

Venut – 2.042  106.250   29-03-2015 AYT CED IX A CECA 

Venut – 953  43.750   29-03-2020 AYT CED IX B ACF 

Venut – 336  20.000   21-03-2012 AYT CED TER II ACF 

Venut – 1.627  100.000   31-03-2010 AYT BONOS I ACF 

Venut – 8.066  100.000   15-06-2020 IM CEDULAS 5 Citybank N.A. 
Venut – 8.267 150.000   15-06-2017 CEDULA TDA 7 Citybank N.A. 
Venut – 5.879  135.000   14-03-2016 AMPLIACIÓN SERIE 2 Deutsche Bank 

Venut – 1.323  115.000   12-04-2016 TDA SERIE A4 Caja Madrid 
Venut – 2.252  100.000   21-10-2018 AMPLIACION SERIE A3 Caja Madrid 
Venut – 2.787  100.000   23-10-2013 CÉDULA SERIE 9 Deutsche Bank 

Venut – 1.166 50.000   10-04-2021 AMPLIACIÓN SERIE A4 Caja Madrid 

 27.144 37.624     

 
Les cobertures vigents el 31 de desembre de 2006 continuen estant-hi el 31 de desembre de 2007. 

Proves d’efectivitat (test): 

Tal com s’especifica en la norma 31 de la Circular 4/2004, de 22 de desembre, del Banc d’Espanya, per 
comprovar l’eficàcia de les cobertures de valor raonable descrites, trimestralment s’han de fer 
anàlisis prospectives i retrospectives: 

Test prospectiu: Es demostra que els canvis en el valor raonable de la partida coberta són compensats 
quasi completament pels canvis en el valor raonable de l’instrument de cobertura mitjançant una 
anàlisi de sensibilitat fet de forma global utilitzant el càlcul del VaR. 

Test retrospectiu: Es demostra que des de l’inici de la vida de l’operació els resultats de la cobertura 
han oscil·lat dins un rang de variació del 80% al 125% respecte del resultat de la partida coberta. 

El resultat net dels derivats de cobertura d’actiu i de passiu en els exercicis del 2007 i del 2006 ha estat 
una pèrdua de 66.001 i 76.779 milers d’euros respectivament (nota 33). L’efecte net de la cobertura 
en la valoració de l’instrument cobert en l’exercici del 2007 ha estat d’un ingrés de 64.312 milers 
d’euros (75.897 milers d’euros el 2006). 
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 (12) Actius no corrents en venda  

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és com 
segueix: 

 
 Milers d’euros 

Actiu 31.12.07 31.12.06 
   
Actius no corrents en venda   
 Actiu material adjudicat 6.402 5.895 
 Inversions immobiliàries 89 89 
   

 6.491 5.984 

   
 En euros 6.491 5.984 
 En moneda estrangera – – 

 6.491 5.984 

   
   

 

El detall i el moviment de l’actiu material no corrent en venda són els següents: 
 

 Milers d’euros 

 Actiu material 

 31.12.07 31.12.06 
Cost   
 Saldo a l’inici 5.984 6.259 
   
 Altes 2.833 3.454 
 Ajusts de valoració – – 
 Baixes (2.326) (3.729) 
   
 Saldo al final 6.491 5.984 

 

Els actius no corrents en venda inclouen els immobles d’ús propi o adjudicats per incompliment dels 
prestataris, per als quals el Grup ha aprovat i ha adoptat un pla per vendre’ls en el termini més breu 
possible, segons el qual ofereix aquests actius a un preu adequat en relació amb el seu valor raonable 
actual i desenvolupa un programa dinàmic per localitzar possibles compradors. 

En els exercicis del 2007 i del 2006, el Grup no ha reconegut ingressos o pèrdues per deteriorament 
d’actius no corrents en venda. 
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Una classificació, per categories i per un termini mitjà de permanència en cartera d’actius no corrents 
en venda dels actius adjudicats, és com segueix: 

 
 

 Milers d’euros 
 
 

Actius 
residencials 

 31.12.07 31.12.06 
   

Fins a un mes 1.351 365 
Més d’un mes i fins a tres mesos 480 628 
Més de tres mesos i fins a sis mesos 143 1.176 
Més de sis mesos i fins a un any 836 987 
Més d’un any 3.592 2.739 

   

 6.402 5.895 

 

(13) Participacions 
 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat de l’Entitat és com segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Entitats associades 165.511 87.706 
   
   
 165.511 87.706 

   
En euros 165.511 87.706 
En moneda estrangera – – 
   
 165.511 87.706 

 
La cartera de participacions presenta la composició següent segons l’admissió o no a cotització dels títols 
que la integren: 

 
 Milers d’euros 
 Cotitza No cotitza Total 
 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 

       
Entitats associades 10.866 15.210 154.645 72.496 165.511 87.706 
       

       
 10.866 15.210 154.645 72.496 165.511 87.706 
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El detall de les societats del Grup consolidades per integració global el 31 de desembre de 2007 és com 
segueix: 

 
  % de participació Milers d’euros 

 Adreça Directa 
Nre. 

d’accions 
Valor 

nominal Capital Reserves Resultats 
Valor net 
comptable 

         

BITTRAVEL, SA Soldat Arrom Quart, 1 100 1.500 150 150 (1.107) – (957) 
INVERNOSTRA, SL Camí de Son Fangos, 100 100 221.710 83.352 83.352 40.049 12.084 135.485 
SA NOSTRA DE RENTING, SA Ramon Llull, 2 100 76.555 4.601 4.601 330 602 5.533 
SA NOSTRA  INVERSIONES Ramon Llull, 2 99,99 134.998 8.115 8.115 8.060 1.714 17.889 
SA NOSTRA CIA. SEG. V., SA Ramon Llull, 2 94,99 142.498 8.564 9.017 33.156 11.984 54.157 
SERBROK, C. SEGUROS, SA Patronat Obrer, 30-B 80 4.119 50 72 7.250 709 8.021 
SA NOSTRA SOC. DE PART. Ter, 16 100 10.000 60 60 239 3 302 
SA NOSTRA INTER. FIN. LTD Ter, 16 100 60.102 60 60 – (34) 26 
SA NOSTRA MEDIACIÓN Son Fangos, 100 81,42 87.637 99 1.292 – 322 1.614 

 
El detall de les societats del Grup consolidades per integració global el 31 de desembre de 2006 és com 
segueix: 

 
  % de participació Milers d’euros 

 Adreça Directa 
Nre. 

d’accions 
Valor 

nominal Capital Reserves Resultats 
Valor net 
comptable 

         

BITTRAVEL, SA Soldat Arrom Quart, 1 100 1.500 150 150 -820 407 –263 
INVERNOSTRA, SL Ramon Llull, 2 100 221.710 83.352 83.352 4.351 20.952 108.655 
SA NOSTRA DE RENTING, SA Ramon Llull, 2 100 76.555 4.601 4.601 189 149 4.939 
SA NOSTRA INVERSIONES, SA Ramon Llull, 2 99,99 134.998 8.115 8.115 7.335 1.624 17.074 
SA NOSTRA CIA. SEG. V., SA Ramon Llull, 2 94,99 142.498 8.565 9.017 41.697 9.277 59.991 
SERBROK, C. SEGUROS, SA Patronat Obrer, 30-B 80 4.800 58 72 7.504 921 8.497 
SA NOSTRA SOC. DE PART Ter, 16 100 10.000 60 60 20 218 298 
SA NOSTRA INTER. FIN. LTD Unglad House, PO Box 100 10.000 1 1 962 37 1.000 

 
El detall de les societats del Grup consolidades pel mètode d’integració proporcional el 31 de desembre 
de 2007 és com segueix: 

 
  % de participació Milers d’euros 

 Adreça Directa 
Nre. 

d’accions 
Valor 

nominal Capital Reserves Resultats 
Valor net 
comptable 

         

INFOCAJA, SL Av. de Bruselas, 37 20 7 140 700 87 23 810 

ZOCO INVER., SRL P. de la Castellana, 89 25 21.844.790 21.844 87.379 2.744 18.135 108.258 

ADAMANTE INVER., SRL P. de la Castellana, 89 25 14.910.541 14.909 59.642 2.831 10.078 72.550 

CARTERA PERSEIDAS, SL Almagro, 46 9,46 420.000 4.200 44.400 (453) 2.794 46.741 

LIQUIDAMBAR 
INVERSIONES FIN., SL 

Almagro, 46 
13,33 2.000.000 20.000 150.000 (557) 1.474 150.917 

SERV. DE INFOCAJA, AIE Av. de Bruselas, 37 20 7 – 
 

– (31) (32) (63) 
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El detall de les societats del Grup consolidades pel mètode d’integració proporcional el 31 de desembre 
de 2006 és com segueix: 

 
 

  % de participació Milers d’euros 

 Adreça Directa 
Nre. 

d’accions 
Valor 

nominal Capital Reserves Resultats 
Valor net 
comptable 

         

INFOCAJA, SL Av. de Bruselas, 37 20 7 140 700 55 31 786 

ZOCO INVERSIONES, SRL P. de la Castellana, 89 25 21.844.790 21.845 87.379 2.366 22.244 111.989 

ADAMANTE INVER., SRL P. de la Castellana, 89 25 14.910.541 14.911 59.642 2.618 483 62.743 

CARTERA PERSEIDAS, SL Almagro, 46 9,46 420.000 4.200 44.400 – (963) 43.437 

LIQUIDAMBAR INVERS. F., SL Almagro, 46 13,33 216.710 6.842 51.316 – (163) 51.153 

SERVICIOS DE INFOCAJA, AIE Av. de Bruselas, 37 20 7 – – – (30) (30) 

 
Un resum de l’import agregat dels actius, els passius, les pèrdues i els guanys de les societats del Grup 
considerades com a associades en els exercicis del 2007 i del 2006 és com segueix: 

• El 31 de desembre de 2007 
 

 Milers d’euros 
  Balanç Pèrdues i guanys 

 Participació Actiu Passiu Despeses Ingressos 
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, SA 16.706 202.741 201.993 55.848 56.596 
BEM DES ILLES BALEARS, SL 94 837 2.047 2.807 1.597 
EBN PROBANCA, SA 31.198 717.638 705.538 38.930 51.030 
INVERSORA DE HOTELES VACACIONALES, SA 15.460 162.419 161.007 31.622 33.034 
ISLALINK, SA 3.710 49.007 50.175 8.150 6.982 
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA 591 2.539 1.850 3.084 3.773 
TEA-CEGOS DESPLOYMENT, SL 139 1.412 1.208 2.251 2.455 
SERVICIOS INSULARES DE COBRO, SA 40 480 89 1.005 1.396 
SERVIALOGOS SERVICIOS FINANCIEROS 262 1.434 1.506 72 - 
SM2 BALEARES, SA 677 3.996 3.659 6.580 6.917 
TALASSO PATRIMONIOS 65 140 156 31 15 
EMPRESAS INVERNOSTRA 95.661     
ALTRES 908     
 165.511     

• El 31 de desembre de 2006 

 
 Milers d’euros 
  Balanç Pèrdues i guanys 
 Participació Actiu Passiu Despeses Ingressos 

AYCO GRUPO INMOBILIARIO, SA 17.173 175.835 134.657 64.281 66.511 
BEM DES ILLES BALEARS, SL 119 1.314 997 2.688 1.322 
EBN PROBANCA, SA 15.084 619.132 510.072 26.439 34.422 
FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, SA 4.318 43.831 3.790 848 1.612 
INVERSORA DE HOTELES VACACIONALES, SA 7.521 80.980 50.897 22.177 21.921 
ISLALINK, SA 4.763 52.271 31.591 7.191 6.561 
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA 490 2.300 1.075 2.627 3.379 
TEA-CEGOS DEPLOYIMENT, SL 118 1.144 555 1.978 2.143 
SERVICIOS INSULARES DE COBRO, SA 29 391 245 876 1.182 
SM2 BALEARES, SA 597 3.476 1.683 4.596 4.797 
TALASSO PATRIMONIOS, SL 74 152 2 1 1 
Participacions indirectes (INVERNOSTRA, SA) 37.343     
Altres 77     

 87.706     
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Els resultats d’entitats valorades pel net de participació per tipus de societat el 31 de desembre de 2007 
i de 2006 són els següents: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Societat associada   
 Cotitzada – – 
 No cotitzada 5.362 4.872 
   
 5.362 4.872 

En l’annex III s’inclou el detall de saldos i operacions amb empreses del Grup.  

 

 (14) Actius per reassegurances / passius per contractes d’assegurances 

• Actius per reassegurances 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006, el desglossament del saldo d’aquest capítol dels balanços de 
situació consolidats és: 

 
Participació de la reassegurança en les Milers d’euros 

provisions tècniques per a 31.12.07 31.12.06 
   
altres provisions tècniques 42 36 
   

 
• Passius per contractes d’assegurances 

 
El 31 de desembre de 2007 i de 2006, el desglossament del saldo d’aquest capítol dels balanços de 
situació consolidats era: 

 
 Milers d’euros 
 Assegurança directa 
 31.12.07 31.12.06 

Assegurances de vida:   
 Primes no consumides i riscs en curs 90 80 
 Provisions matemàtiques 549.230 512.706 
Prestacions 3.169 4.028 
Participació en beneficis i extorns 1.773 115 
Altres provisions tècniques – – 
Assegurances de vida quan el risc de la   
 inversió l’assumeixen els prenedors – – 
   
 554.262 516.929 
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 (15) Actiu material 

Un resum d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els exercicis del 
2007 i del 2006 es presenta a continuació: 

 

(a)  D’ús propi 

• El 31 de desembre de 2007 
 Milers d’euros 
  

31.12.06 
 

Altes 
 

Baixes 
 

Altres traspassos 
 

31.12.07 
Cost      
 Equips informàtics i 
  les seves instal·lacions 

 
33.422 

 
5.512 

 
(758) 

 
1.161 

 
39.337 

 Mobiliari, vehicles i  
 la resta d’instal·lacions 

 
52.706 

 
5.655 

 
(5.495) 

 
(831) 

 
52.035 

 Edificis 183.794 11.418 (48) 103 195.267 

 Obres en curs 4.656 1.465 (115) (1.122) 4.884 
 Altres 3.246 – – – 3.246 
      
 277.824 24.050 (6.416) (689) 294.769 
      
Amortització acumulada      
 Equips informàtics i 
  les seves instal·lacions 

 
(24.768) 

 
(3.118) 

 
711 

 
(915) 

 
(28.099) 

 Mobiliari, vehicles i 
  la resta d’instal·lacions 

 
(33.068) 

 
(3.127) 

 
1.949 

 
914 

 
(33.499) 

 Edificis (23.990) (2.358) – (92) (26.440) 
 Obres en curs – – – – – 
 Altres (37) – – – (37) 
      
 (81.863) (8.779) 2.660 (93) (88.075) 
      
Saldo net 195.961 15.271 (3.756) (782) 206.694 
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•  El 31 de desembre de 2006 

 
 Milers d’euros 
  

31.12.05 
 

Altes 
 

Baixes 
 

Altres traspassos 
 

31.12.06 
Cost      
 Equips informàtics i 
  les seves instal·lacions 

 
30.310  

 
3.866 

 
(754) 

 
– 

 
33.422 

 Mobiliari, vehicles i 
 la resta d’instal·lacions 

 
50.096 

 
4.311 

 
(1.766) 
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52.706 

 Edificis 175.037 8.174 (227) 810 183.794 

 Obres en curs 4.258 1.958 (685) (875) 4.656 
 Altres – 3.294 (48) – 3.246 
      
 259.701 21.603 (3.480) – 277.824 
      
Amortització acumulada      
 Equips informàtics i 
  les seves instal·lacions 

 
(22.584) 

 
(2.915) 

 
731 

 
– 

 
(24.768) 

 Mobiliari, vehicles i 
  la resta d’instal·lacions 

 
(31.651) 

 
(2.970) 

 
1.553 

 
– 

 
(33.068) 

 Edificis (21.965) (2.048) 23 – (23.990) 
 Obres en curs – – – – – 
 Altres – (37) – – (37) 
      
 (76.200) (7.970) 2.307 – (81.863) 
      
Saldo net 183.501 13.633 (1.173) – 195.961 

 

El cost dels elements d’ús propi totalment amortitzats el 31 de desembre de 2007 i que es troben 
operatius ascendeix a 38.426 milers d’euros (36.051 milers d’euros el 31 de desembre de 2006). 

Un detall per tipus d’actiu dels beneficis i les pèrdues registrats en els exercicis del 2007 i del 
2006 per la venda d’actius materials d’ús propi és com segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   

Equips informàtics i instal·lacions 9 (20) 
Edificis (145) (47) 
Altres (18) 155 

   
 (154) 88 

En la nota 46 «Actius i passius valorats amb criteri distint del valor raonable» es facilita el valor 
raonable de l’actiu material d’ús propi o en construcció i el seu mètode de càlcul. 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006, el Grup no té actius materials, d’ús propi o en construcció 
per als quals hi hagi restriccions a la titularitat o que hagin estat lliurats com a garantia de 
compliment de deutes. 
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El 31 de desembre de 2007, la Caixa té els següents compromisos d’adquisició d’actius materials 
amb tercers, els quals consisteixen en locals per a oficines: localitats de Sant Jordi (Eivissa), 
Oliva (València), Arganda (Madrid), Tortosa (Tarragona), Alcantarilla (Múrcia), Ciudad 
Valdeluz (Guadalajara), Aranjuez (Madrid), Alcorcón (Madrid), Leganés (Madrid) i Alzira 
(València). 

En els exercicis del 2007 i del 2006 no s’han rebut ni s’esperen rebre imports de tercers per 
compensacions o indemnitzacions per deteriorament o pèrdua de valor d’actius materials d’ús 
propi. 

La totalitat de l’actiu material d’ús propi del Grup el 31 de desembre de 2007 i de 2006 es troba 
denominat en euros. 

A l’empara de la disposició transitòria primera de la Circular 4/2004, de 22 de desembre, la Caixa 
va revalorar en l’exercici del 2005 part dels seus actius materials d’ús propi. A continuació, hi 
ha el desglossament de la revaloració esmentada per classe d’actius: 

 Milers d’euros 
 
 

Tipus d’actiu 

 
Valor 

raonable 

Ajust contra 
reserves de 
revaloració 

   
Edificis 113.019 70.249 
   
   
 113.019 70.249 

(b) Inversions immobiliàries 

Un resum d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els exercicis del 
2007 i del 2006 és el següent: 

• El 31 de desembre de 2007 
 Milers d’euros 
  

 
31.12.06 

 
 

Altes 

 
 

Baixes 

 
 

31.12.07 
     
Cost     
 Edificis 91.365 103.483 (4.891) 189.957 
 Finques rústiques, parcel·les     
  solars – –  – 

 91.365 103.483 (4.891) 189.957 
Amortització acumulada     
 Edificis (2.274) (173) – (2.447) 
 Finques rústiques, parcel·les     
  solars – – – – 

 (2.274) (173) (4.891) (2.447) 
     
Saldo net 89.091 103.310 (4.891) 187.510 
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L’increment en les inversions immobiliàries es deu majoritàriament a les adquisicions d’immobilitzat 
per part d’empreses participades per Invernostra, així com a la presa de control per part d’aquesta en 
societats que quan es consoliden agreguen imports a aquest epígraf. 

 

• El 31 de desembre de 2006 
 

 Milers d’euros 
  

 
31.12.05 

 
 

Altes 

 
 

31.12.06 
    
Cost    
 Edificis 27.141 64.224 91.365 
 Finques rústiques, parcel·les     
  solars – – – 

 27.141 64.224 91.365 
Amortització acumulada    
 Edificis (668) (1.606) (2.274) 
 Finques rústiques, parcel·les    
  solars – – – 

 (668) (1.606) (2.274) 
    
Saldo net 26.473 62.618 89.091 

 

No hi ha inversions immobiliàries totalment amortitzades el 31 de desembre de 2007 ni el 31 de 
desembre de 2006. 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006, no hi ha restriccions per efectuar les inversions 
immobiliàries en cobrar els ingressos que se’n derivin o els recursos obtinguts per l’alienació o 
disposició d’aquests per altres mitjans. 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006, no hi ha obligacions contractuals per adquirir, construir o 
desenvolupar inversions immobiliàries, o per dur a terme reparacions, manteniment o millores. 

La totalitat de l’actiu material destinat a inversions immobiliàries del Grup el 31 de desembre de 
2007 i de 2006 es troba denominat en euros. 
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 (c) Altres actius cedits en arrendament operatiu 
 
Un resum d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els 
exercicis del 2007 i del 2006 es presenta a continuació: 

• El 31 de desembre de 2007 

 Milers d’euros 

 31.12.06 Altes Baixes 31.12.07 
     
Cost 32.295 – (21.028) 11.267 
Amortització acumulada (5.208) (4.348) 7.742 (1.814) 
     
     
Valor net 27.087 (4.348) (13.286) 9.453 

• El 31 de desembre de 2006 
 

 Milers d’euros 

 31.12.05 Altes 31.12.06 
    
Cost 27.721 4.574 32.295 

Amortització acumulada 
 

(4.456) (752) (5.208) 
    
    
Valor net 23.265 3.822 27.087 

No hi ha actius cedits en arrendament operatiu totalment amortitzats el 31 de desembre de 2007 ni 
el 31 de desembre de 2006. 

La totalitat de l’actiu material destinat a arrendaments operatius del Grup el 31 de desembre de 
2007 i de 2006 es troba denominat en euros. 
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 (d) Afecte a l’obra social  

Un resum d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els 
exercicis del 2007 i del 2006 es presenta a continuació: 

 

• El 31 de desembre de 2007 

 
 Milers d’euros 
 31.12.06 Altes Baixes Traspassos 31.12.07 

Cost      
   Mobiliari i instal·lacions 2.916 1.682 (51) 792 5.339 
   Immobles 8.851 – – (282) 8.569 

      
 11.767 1.682 (51) 510 13.908 
      

Amortització acumulada      
   Mobiliari i instal·lacions (845) (129) 51 – (923) 
   Immobles (2.568) (124) – 115 (2.577) 

      
 (3.413) (253)          51 115 (3.500) 
      
Saldo net 8.354 1.429 – 625 10.408 

 

• El 31 de desembre de 2006 
 

 Milers d’euros 
  

31.12.05 
 

Altes 
 

Baixes 
 

Traspassos 
 

31.12.06 

Cost      
    Mobiliari i instal·lacions      
    Immobles 4.125 – (1.209) – 2.916 

      
 8.851 – – – 8.851 
      
 12.976 – (1.209) – 11.767 

Amortització acumulada      
        Mobiliari i instal·lacions      
        Immobles (1.943) (111) 1.209 – (845) 

 (2.440) (128) – – (2.568) 
      
 (4.383) (239) 1.209 – (3.413) 
      
Saldo net 8.593 (239) – – 8.354 

      

El cost dels actius materials afectes a l’obra social totalment amortitzats el 31 de desembre de 
2007 ascendeix a 196 milers d’euros (45 milers d’euros el 31 de desembre de 2006). 
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La totalitat de l’actiu material afecte a l’obra social del Grup el 31 de desembre de 2007 i de 2006 
es troba denominat en euros. 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006, no hi ha obligacions contractuals per adquirir, construir o 
desenvolupar actius materials afectes a l’Obra Social, o per dur a terme reparacions, manteniment 
o millores. 

 

 (16) Actiu intangible 

Un detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els exercicis 
del 2007 i del 2006 es presenta a continuació: 

• El 31 de desembre de 2007 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.06 Altes 31.12.07 

    
Cost    
 Aplicacions informàtiques 32.466 37.847 70.313 
   Fons de comerç 860 – 860 
    
Total 33.326 37.847 71.173 
Amortització acumulada 

   
 Aplicacions informàtiques (4.032) (2.112) (6.144) 
     
Total (4.032) (2.112) (6.144) 
    
Saldo  net 29.294 35.735 65.029 

 

Fons de comerç 

 El detall i el moviment del fons de comerç del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 
2007 i de 2006 són els següents: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.06 Altes 31.12.07 

AVELINO MEDIACIÓN, SL 209 – 209 
BROKERS 2000 CORREDURÍA DE SEGUROS, SL 180 – 180 
SAFORNOVA, SL 219 – 219 
MAC INSULAR SEGUNDA, SL 252 – 252 

     
    
 860 – 860 
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 D’acord amb les estimacions i les projeccions de què disposen els administradors del Grup, les 
previsions d’ingressos atribuïbles a aquestes societats suporten el valor net del fons de comerç 
registrat. 

 

• El 31 de desembre de 2006 
 

 Milers d’euros 
 31.12.05 Altes 31.12.06 

    
Cost    
Aplicacions informàtiques 15.187 17.279 32.466 
Fons de comerç – 860 860 
 15.187 18.139 33.326 
Amortització acumulada    
Aplicacions informàtiques (2.718) (1.314) (4.032) 
     

 (2.718) (1.314) (4.032) 
    
Saldo net 12.469 16.825 29.294 

En l’exercici del 2007 la matriu ha incorregut en costs de desenvolupament d’aplicacions i de 
programes informàtics que no han pogut ser activats perquè no compleixen els requisits per ser 
reconeguts per un import de 105 milers d’euros (74 milers d’euros el 2006). 

Els actius intangibles totalment amortitzats el 31 de desembre de 2007 són de 492 milers d’euros, el 31 
de desembre de 2006 no hi ha actius intangibles totalment amortitzats. 

 La majoria de les aplicacions i dels sistemes informàtics que utilitza el Grup en la seva operativa diària 
han estat desenvolupats internament. Les despeses efectuades per desenvolupar-los no varen ser 
activades pel fet de ser política del Grup dur-les directament a despeses. 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006, el Grup no té actius intangibles per als quals hi hagi restriccions a 
la titularitat o que hagin estat lliurats com a garantia de compliment de deutes. 

El 31 de desembre de 2007, el Grup no té compromisos d’adquisició d’actiu intangibles amb tercers, 
llevat de les aplicacions d’Infocaja, que d’acord amb el calendari previst s’implantaran durant el 
2008: 

 - Actiu: mòduls de préstecs, riscs i impagats 
- M. de pagament: mòdul d’impagats i de gestió d’incidències 
- Implantació del mòdul de gestió de l’IVA 
- Implantació de l’aplicació de banca d’empresa - lísing 

La totalitat dels actius intangibles de la Caixa el 31 de desembre de 2007 i de 2006 es troben 
denominats en euros. 
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(17) Actius i passius fiscals 

La composició d’aquests epígrafs del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 
és la següent: 

 
 Milers d’euros 

 31.12.07 31.12.06 
Actius fiscals   

Corrents 5.460 3.743 
Diferits 64.849 62.734 

 70.309 66.477 

   
En euros 70.309 66.477 
En moneda estrangera – – 
   

 70.309 66.477 

   
Passius fiscals   

Corrents 3.201 4.303 
Diferits 42.076 39.810 

 45.277 44.113 

   
En euros 45.277 44.113 
En moneda estrangera – – 
   

 45.277 44.113 

El moviment dels actius i dels passius fiscals durant els exercicis del 2007 i del 2006 és com segueix: 
 Imposts diferits 
 Actius Passius 
   
   

El 31 de desembre de 2005 70.386 52.145 

   
Altes 7.564 2.015 
Baixes (11.473) (10.047) 
   

El 31 de desembre de 2006 66.477 44.113 

   
Altes 13.038 6.547 
Baixes (9.206) (5.383) 
   

El 31 de desembre de 2007 70.309 45.277 

 

74



INFORME ANUAL 07

 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD  

DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

 

Memòria dels comptes anuals consolidats 
 

  

Actius fiscals 

Les partides més significatives per aquest concepte el 31 de desembre de 2007 corresponen a la matriu i 
es detallen a continuació: 

   Milers d’euros 
   

Dotació genèrica no deduïble            35.089 
Activació de pòlisses de passiu      5.487 
Comissions financeres      3.504 
Fons de jubilacions parcials      5.027 
Fons de pensions      7.527 
Altres                                               2.455 

                     59.089 

Passius fiscals 

Les partides més significatives de la matriu el 31 desembre de 2007 es detallen a continuació: 

• Els imposts diferits per la revaloració dels edificis segons l’aplicació de la Circular 4/2004 del 
Banc d’Espanya pels ajusts fets el 2005, que són 19.951 milers d’euros. 

• Els imposts diferits pels actius financers són 15.367 mils euros 

• L’impost per pagar el 31 de desembre de 2007 és de 92 milers d’euros. 

• Altres són 477 euros. 
 
 

(18) Periodificacions d’actiu i de passiu  

La composició d’aquests capítols de l’actiu i del passiu del balanç de situació consolidat és la següent: 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 

Actiu   
   
Despeses pagades no meritades 1.145 1.474 
Altres periodificacions 1.267 1.935 
   
 2.412 3.409 

   
En euros 2.412 3.409 
En moneda estrangera – – 
   
 2.412 3.409 
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 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 

Passiu   
   
Per garanties financeres 14.261 13.898 
La resta de periodificacions 12.341 18.441 
   
   
 26.602 32.339 

   
En euros 26.602 32.339 
En moneda estrangera - - 
   
 26.602 32.339 

(19) Altres actius i passius 
 
Els conceptes més representatius d’aquesta rúbrica del balanç consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 
2006 es desglossen a continuació: 
 

 Milers d’euros 
 Actiu Passiu 
 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 
     
Existències 12.991 15.204 – – 
Fons de l’obra social – – 10.713 8.400 
La resta     
 Operacions en camí 10.998 31.874 5.429 2.017 
 Fiances – – – – 
 Xecs a càrrec d’entitats     
  de crèdit – – – – 
 Obligacions per pagar – – – – 
 Altres conceptes 24.992 20.913 – 260 
 Comptes especials – –  – 
     

 48.981 67.991 16.142 10.677 

     
En euros 48.163 67.989 16.142 10.677 
En moneda estrangera 818 2 – – 
     

 48.981 67.991 16.142 10.677 

Fons i obres socials 

La normativa que regula l’obra social de les caixes d’estalvis indica que aquestes han de destinar a 
finançar obres socials pròpies, o en col·laboració, la totalitat dels excedents que, de conformitat amb les 
normes vigents, no hagin d’integrar les seves reserves. La part que finança els immobles afectes forma 
part dels recursos propis de la Caixa. La composició i el moviment dels actius fixos es detallen en la 
nota 15 «Actius materials». 
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Un detall del romanent del fons de l’obra social per a l’exercici del 2007 és el següent: 
 
 

   Milers d’euros 

Saldos a l’inici de l’exercici 46 

       Despeses de manteniment de l’exercici anterior (9.034) 

       Traspàs per inversions (2.308) 

       Distribució de resultats 11.600 

  

Saldos en tancar l’exercici 304 

La situació patrimonial de l’obra social del 2007 és: 

 
 

Milers d’euros 
Actiu Passiu 

    
1. Immobilitzat net  1. Recursos propis  
 1.1. Mobiliari i instal·lacions 4.656  1.1. Aplicat 10.408 
 1.2. Immobles 5.752   
    
2. Manteniment exercici 9.287 2. Fons de l’obra social compromès 9.126 
    
3. Romanent no consumit 305 3. Fons de l’obra social no compromès 466 
    

    

 Total de l’actiu 20.000  Total de passiu 20.000 

• Informe de gestió de l’obra social 

En l’exercici del 2007, l’obra social de la Caixa ha dut a terme 751 activitats socials i culturals amb més 
de 159.000 persones beneficiàries. Les activitats es varen fer en el marc de les prioritats establertes, 
i bàsicament han estat exposicions, activitats educatives, concerts, projeccions de cinema, cicles de 
conferències i cursos. 

El pressupost de l’obra social per a l’exercici del 2007 va ser d’11.646 milers d’euros, un 30,75% 
d’increment sobre els 8.907 milers d’euros de l’exercici anterior. 

D’aquest pressupost se n’ha executat el 97,39% per un import total d’11.342 milers d’euros, dels quals 
9.034 milers d’euros s’han destinat al manteniment i a les activitats que s’han dut a terme al llarg de 
l’any, i 2.474 milers d’euros a inversions ordinàries i extraordinàries d’immobilitzat. Les baixes 
d’immobilitzat han estat 166 milers d’euros. 
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 (20) Cartera de negociació de passiu 
 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és 
com segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Derivats de negociació 2.154 1.225 
   
   

 2.154 1.225 

   
En euros 2.154 1.225 
En moneda estrangera – – 
   

 2.154 1.225 

Els passius financers que componen la cartera de negociació són valorats mitjançant tècniques de 
valoració que consisteixen en mètodes de valoració estàndard.  

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de venciment de les partides 
que integren els saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats. 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus 
d’interès de les partides que integren els saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de 
situació consolidats. 

 

(21) Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat és com segueix: 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Dipòsits de la clientela 4.527 5.678 
   
   

 4.527 5.678 

   
En euros 4.527 5.678 
En moneda estrangera – – 
   

 4.527 5.678 
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En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de venciment de les partides 
que integren els saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats. 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus 
d’interès de les partides que integren els saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de 
situació consolidats. 

 La composició d’aquest epígraf de la cartera d’altres passius financers a valor negociable amb canvis 
en pèrdues i guanys del balanç de situació consolidat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Altres sectors privats 4.527 5.678 
   
   

 4.527 5.678 

   
En euros 4.527 5.678 
En moneda estrangera – – 
   

 4.527 5.678 

 (22) Passius financers a cost amortitzat 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és com 
segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Dipòsits de bancs centrals 65.000 – 
Dipòsits d’entitats de crèdit 1.498.382 764.885 
Operacions del mercat monetari a través 
 d’entitats de contrapartida – – 
Dipòsits de la clientela 8.331.249 7.176.683 
Dèbits representats per valors negociables 310.477 269.886 
Passius subordinats 335.226 335.693 
Altres passius financers 167.454 201.961 
   

 10.707.788 8.749.108 

   
En euros 10.583.869 8.626.164 
En moneda estrangera 123.919 122.944 
   

 10.707.788 8.749.108 

 

Els passius financers que componen la cartera de passius financers a cost amortitzat són registrats 
inicialment a valor raonable i valorats al cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.  
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Els ajusts per valoració de la cartera de passius financers a cost amortitzat el 31 de desembre de 2007 i 
de 2006 presenten els imports següents: 

 
 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Interessos reportats 69.096 48.543 
Operacions de microcobertura (104.706) (33.867) 
La resta 784 (27) 
   

 (34.826) 14.649 

 

Els interessos i les càrregues assimilades i els resultats per operacions financeres (net) per tipus 
d’instrument de la cartera de passius financers a cost amortitzat registrats en els comptes de pèrdues i 
guanys consolidats del 2007 i del 2006 són els següents : 

 
 
 

 Milers d’euros 
 Resultats 
 31.12.07 31.12.06 
   
Dipòsits en bancs centrals 152 – 
Dipòsits en entitats de crèdit 44.779 23.174 
Dipòsits de la clientela 234.481 144.151 
Dèbits representats per valors   
 negociables 12.588 10.578 
Passius subordinats 14.249 8.344 
   
   
 306.249 186.247 

 

 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus 
d’interès de les partides que integren els saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de 
situació consolidats. 
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a) Dipòsits de bancs centrals 
 
La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del 

balanç de situació és la següent: 
 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Banc d’Espanya 65.000 – 
   
   

 65.000 – 

   
En euros 65.000 – 
En moneda estrangera – – 
   

 65.000 – 

 
 
 
b) Dipòsits d’entitats de crèdit 

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del 
balanç de situació consolidat és la següent: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Comptes a termini 1.296.016 723.249 
Cessió temporal d’actius 175.303 – 
Altres comptes 20.803 37.718 
Ajusts per valoració   

Interessos meritats 6.328 4.011 
La resta (68) (93) 

   

 1.498.382 764.885 

   
En euros 1.403.486 672.173 
En moneda estrangera 94.896 92.712 
   

 1.498.382 764.885 
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c) Dipòsits de la clientela 

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del 
balanç de situació consolidat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Administracions públiques   
 Dipòsits. Efectiu rebut 177.722 219.963 
 Ajusts per valoració 12 13 
Altres sectors privats   
 Dipòsits a la vista 2.481.678 2.590.203 
 Dipòsits a termini 5.614.708 4.236.538 
 Cessió temporal d’actius 103.809 121.689 
Ajusts per valoració   
 Interessos reportats 56.756 41.605 
 Operacions de microcobertura (104.706) (33.867) 
 La resta 1.270 539 
   

 8.331.249 7.176.683 

   
En euros 8.302.226 7.146.451 
En moneda estrangera 29.023 30.232 
   

 8.331.249 7.176.683 

En la nota 50 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall del venciment de les partides que 
integren els saldos dels epígrafs més significatius d’aquests capítols del balanç de situació. 

Dipòsits a termini inclou l’emissió de diverses cèdules hipotecàries que presenten el detall següent: 
   Tipus  Milers 

Cèdula Emissió Venciment d’interès  d’euros 
AYT CED GLOBAL 04-2001 04-2011 5,2578% 150.234 
AYT CED III 06-2002 06-2012 5,2582% 235.000 
AYT CED X 09-2002 09-2014 EURIBOR 1Y + 12 bps 44.758 
TDA CED IV 06-2004 06-2009 3,6340% 150.000 
AYT CED VIII A 11-2004 11-2014 4,0065% 109.756 
AYT CED VIII B 11-2004 11-2019 4,2565% 40.244 
AYT CED IX A 03-2005 03-2015 3,7527% 106.250 
AYT CED IX B 03-2005 03-2020 4,0035% 43.750 
IM CEDULAS 5 06-2005 06-2020 3,5100% 98.360 
CEDULA TDA 7 06-2005 06-2017 3,5000% 148.806 
AMPLIACIÓN SERIE 2 03-2006 03-2016 3,5032% 135.000 
TDA SERIE A4 04-2006 04-2021 4,1200% 112.208 
AMPLIACIÓN SERIE A3 10-2006 10-2018 4,0000% 100.000 
CÉDULA SERIE 9 10-2006 10-2013 3,7500% 98.121 
AMPLIACIÓN SERIE A4 11-2006 04-2021 4,1250% 50.000 
AMPLIACIÓN SERIE A4 (2) 03-2007 04-2021 4,1250% 122.230 
AMPLIACIÓN SERIE A6 03-2007 04-2031 4,2500% 121.691 
AYT CÉD. GLOBAL – XIII 05-2007 05-2027 4,7552% 100.000 
AYT XI 11-2007 11-2012 EURIBOR 3M + 11,05 bps 175.000 
TDA9 11-2007 11-2010 EURIBOR 1M + 10 bps 200.000 
     
Saldo el 31.12.07    2.341.408 
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d) Dèbits representats per valors negociables 
 
La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del 
balanç de situació consolidat és la següent: 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Pagarés i efectes 305.122 118.184 
Altres valors no convertibles – 149.954 
Ajusts per valoració   
 Interessos reportats 5.359 1.754 
 Operacions de microcobertura – – 
 La resta (4) (6) 

 310.477 269.886 

   
En euros 310.477 269.886 
En moneda estrangera – – 

 310.477 269.886 

 
Un detall de les emissions de pagarés en vigor el 31 de desembre de 2007 és el següent: 

 Milers d’euros   
Data de constitució Nominal Saldo viu Tipus d’interès Venciment 

Tercer programa    
05-01-2007 5.000 4.803 4,115% 04-01-2008 
05-01-2007 7.000 6.724 4,115% 04-01-2008 
10-01-2007 2.000 1.922 4,128% 04-01-2008 
13-02-2007 1.500 1.440 4,175% 13-02-2008 

Quart programa    
12-04-2007 2.400 2.328 4,271% 04-01-2008 
05-01-2007 9.000 8.806 4,389% 04-01-2008 
09-11-2007 100.00 9.884 4,693% 08-02-2008 
12-11-2007 4.150 4.102 4,678% 12-02-2008 
22-05-2007 25.000 24.195 4,421% 22-02-2008 
27-09-2007 4.900 4.806 4,902% 22-02-2008 
03-05-2007 31.260 30.001 4,369% 18-04-2008 
25-09-2007 2.700 2.629 4,835% 18-04-2008 
02-05-2007 11.000 10.542 4,358% 30-04-2008 
07-05-2007 1.000 959 4,391% 30-04-2008 
09-05-2007 19.100 18.317 4,401% 30-04-2008 
12-11-2007 27.150 26.518 4,728% 14-05-2008 
16-05-2007 20.000 19.158 4,406% 14-05-2008 
22-05-2007 25.000 23.949 4,478% 14-05-2008 
14-11-2007 43.000 42.014 4,701% 14-05-2008 
11-09-2007 10.000 9.532 4,772% 15-09-2008 
26-09-2007 2.000 1.911 4,779% 15-09-2008 
01-10-2007 8.000 7.634 4,792% 02-10-2008 
06-12-2007 9.400 9.360 4,915% 07-01-2008 
07-12-2007 300 299 4,841% 07-01-2008 
21-12-2007 30.000 29.881 4,668% 21-01-2008 
07-12-2007 450 445 4,963% 06-03-2008 
12-12-2007 3.000 2.963 5,011% 12-03-2008 

     

 305.122   
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Aquests pagarés es negocien en el mercat secundari de l’AIAF. El tercer programa, amb un saldo 
viu màxim de 180 milions d’euros, ha estat inscrit en la Comissió Nacional de Valors amb data 9 de 
maig de 2006. El quart programa, amb un import màxim de 300 milions d’euros, ha estat inscrit en 
l’organisme esmentat amb data 13 de març de 2007. 
 

 
e) Passius subordinats 

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del 
balanç de situació consolidat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Dipòsits subordinats 175.000 175.000 
Dèbits representats per valors negociables    
 Subordinats   
  Convertibles – – 
  No convertibles 160.000 160.000 
Ajusts per valoració   
 Interessos reportats 641 1.160 
 Operacions de microcobertura – – 
 La resta (415) (467) 
   

 335.226 335.693 

   
En euros 335.226 335.693 
En moneda estrangera – – 
   

 335.226 335.693 

El 31 de desembre de 2007 la Caixa té en circulació obligacions subordinades per un import de 
160 milions d’euros (160 milions d’euros el 31 de desembre de 2006). Aquests passius tenen la 
consideració de subordinats, d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 13/1992, d’1 de 
juny, de recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres, i també la 
norma vuitena de la Circular 5/1993, de 16 de març, del Banc d’Espanya. 

Compleixen els requisits establerts en la norma vuitena de la Circular 5/1993, de 26 de març, del 
Banc d’Espanya, per ser computables com a recursos propis de segona categoria, a aquest 
efecte s’obté del Banc d’Espanya la qualificació de computable com a recursos propis. 

Amb data 17 de març de 2005, “Sa Nostra” va amortitzar anticipadament la primera emissió 
d’obligacions subordinades “Sa Nostra”, Caixa de Balears, que va consistir en seixanta mil 
obligacions subordinades de mil euros de valor nominal cada una, amb un import total de 60 
milions d’euros. 
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El detall, el 31 de desembre de 2007, de les emissions vigents és com segueix: 

Amb data 30 de desembre de 2004 es va desemborsar la segona emissió d’obligacions 
subordinades “Sa Nostra”, Caixa de Balears per un import de 60 milions d’euros amb un 
nominal de 100.000 euros cada una. El tipus d’interès nominal de l’emissió és l’EURIBOR a 
tres mesos més un diferencial de 48 punts bàsics. A partir del cinquè any de la data de 
desemborsament i fins al venciment de l’emissió, el tipus d’interès serà l’EURIBOR a tres 
mesos més el diferencial fixat en la data de llançament incrementat en 50 punts bàsics. Hi ha 
un cupó trimestral: 30 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 30 de desembre de cada any. El 
venciment d’aquest emprèstit és el 30 de desembre de 2014, sense que hi hagi cap possibilitat 
que l’inversor dugui a terme una amortització anticipada. La Caixa es reserva el dret 
d’amortitzar la totalitat de l’emissió a partir dels cinc anys de la data de desemborsament, amb 
l’autorització prèvia del Banc d’Espanya. 

La tercera emissió d’obligacions subordinades de "Sa Nostra", Caixa de Balears, que consisteix en 
cent mil obligacions subordinades de mil euros de valor nominal cada una, amb un import total 
de 100 milions d’euros, té com a data de desemborsament el 18 de març de 2005. 
L’amortització es farà al cent per cent del seu valor nominal el 18 de març de 2015. Això no 
obstant, un cop que hagin transcorregut cinc anys des de la data de desemborsament, “Sa 
Nostra” podrà amortitzar, amb l’autorització prèvia del Banc d’Espanya, a la par la totalitat 
dels valors representatius d’aquesta emissió. El tipus d’interès és variable: EURIBOR 
semestral més 25 punts bàsics i revisió anual. El pagament dels interessos s’efectua amb 
periodicitat trimestral: 18 de març, 18 de juny, 18 de setembre i 18 de desembre de cada un 
dels anys de vida de l’emprèstit. 

“Sa Nostra”, Caixa de Balears va emetre una obligació subordinada singular el dia 8 de novembre 
de 2006 per un import de 75 milions d’euros, amb data de desemborsament el 17 de novembre 
del 2006. L’amortització serà a la par i el venciment és a deu anys (8/11/2016), encara que hi 
ha la possibilitat de fer l’amortització anticipada a partir del cinquè any de la data de 
desemborsament en cada data de pagament del cupó, amb l’autorització prèvia del Banc 
d’Espanya. Reportarà un interès periòdic trimestral variable que serà el resultat de sumar el 
tipus de referència EURIBOR a 3 mesos un marge del 0,3575 %. Aquest marge s’incrementarà 
a partir del 17 de novembre de 2011 fins a la data d’amortització final en 0,50%. Els cupons es 
pagaran els dies 17 dels mesos de febrer, març, maig, agost i novembre de cada any en què 
l’emissió sigui viva. Aquesta emissió forma part dels actius del fons de titulització denominat 
AyT Deuda Subordinada I. 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006, filials del Grup tenen emeses accions o participacions 
preferents per un import de 100.000 i 100.000 milers d’euros respectivament, que es recullen 
en aquest epígraf del balanç de situació consolidat. Tenen caràcter perpetu, estan cotitzades en 
AIAF i reporten un tipus d’interès el 31 de desembre de 2007 i de 2006 de 4,09% i 2,88% 
respectivament, condicionat a beneficis distribuïbles de l’Entitat, així com a les limitacions que 
imposa la normativa espanyola sobre recursos propis d’entitats de crèdit. No atorguen drets 
polítics als seus titulars, els quals no tenen dret de subscripció preferent respecte a emissions 
futures de participacions que pugui fer el deutor. 
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f) Altres passius financers 

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del 
balanç de situació consolidat és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Obligacions per pagar 13.911 141.704 
Comptes de recaptació 25.498 22.895 
Comptes especials 16.819 25.064 
Altres conceptes 111.226 12.298 
   
   
 167.454 201.961 

   
En euros 167.454 201.899 
En moneda estrangera – 62 
   
 167.454 201.961 

(23) Provisions 

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 
és com segueix: 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Fons per a pensions i obligacions similars 80.366 77.392 
Provisions per a riscs i compromisos contingents 6.191 4.927 
Altres provisions 1.319 2.911 
   

 87.876 85.230 

 
El moviment per tipus de provisió, durant els exercicis del 2007 i del 2006, ha estat el següent: 

 
 Milers d’euros 
 Fons per a Provisions    
 pensions i per a riscs i   
 obligacions compromisos Altres  
 similars contingents provisions Total 

     
Saldo el 31.12.06 77.392 4.927 2.911 85.230 

     
Altes  17.708 2.397 298 20.403 
Baixes (14.734) (1.133) (1.890) (17.757) 
     
Saldo el 31.12.07 80.366 6.191 1.319 87.876 
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(a) Fons per a pensions i obligacions similars 

Els fons per a pensions i obligacions similars presenten els compromisos següents: 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 

   
Reial decret 1588/1999 (externalitzats) 63.610 62.662 
Fons intern per a jubilació parcial 16.756 14.730 
Altres – – 
   

   
Saldo en tancar l’exercici 80.366 77.392 

• Reial decret 1588/1999, externalitzats (contractes d’assegurances vinculades a pensions) 

En virtut de l’Acord signat el 28 de març de 2001, amb efecte a partir del 31 de desembre de 2000, 
es varen modificar els compromisos i els riscs per pensions assumits amb el personal actiu i es va 
acordar externalitzar-los amb un pla de pensions i diverses pòlisses d’assegurances subscrites amb 
Sa Nostra, Compañía de Seguros de Vida, SA.  

Atenent la possibilitat que s’estableix per a entitats financeres en el Reial Decret 1588/1999 sobre la 
instrumentació dels compromisos per pensions, que desenvolupa la Llei 30/1995, d’ordenació i 
supervisió de les assegurances privades, que configura el règim d’instrumentació dels compromisos 
amb el col·lectiu d’empleats de l’Entitat, “Sa Nostra” té contractades diverses pòlisses 
d’assegurances que es detallen a continuació amb la cobertura que tenen en milers d’euros: 

 

 
  Pòlissa 90 R1       6.498 

Pòlissa 92 A1      8.258 
Pòlissa 93 A1                 36.676            
Pòlissa 01 A01     1.641 
Pòlissa 01R01                    2.527 
                             55.600 
Passiu reconegut el 31/12/2007                8.010 
                 63.610    
                

La companyia asseguradora de les cinc pòlisses és l’entitat Sa Nostra, Compañía de Seguros de 
Vida, SA. 

• Fons intern per a jubilació parcial 

En exercicis anteriors i el 2007 es varen dur a terme programes de jubilació parcial voluntària dirigits al 
col·lectiu d’empleats de l’Entitat amb 60 anys o més. L’Entitat va crear un fons intern per cobrir els 
compromisos contrets amb aquests empleats fins al moment efectiu de la seva jubilació. 

El valor actual d’acord amb els càlculs actuarials fets per actuaris independents dels fons interns 
necessaris per cobrir les jubilacions parcials ascendeixen a 16.756 milers d’euros el 31 de desembre 
del 2007 (14.730 milers d’euros el 2006). 
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El moviment del fons durant els exercicis del 2007 i del 2006 ha estat el següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 

   
Saldo a l’inici de l’exercici 14.730 11.462 

   
Dotació al fons 6.245 7.164 
Remuneració del fons 608 484 
Pagaments per jubilacions parcials (4.827) (4.380) 

   
Saldo en tancar l’exercici 16.756 14.730 

 

(b) Provisions per a riscs i compromisos contingents 

En aquest apartat de provisions per a riscs i compromisos contingents es recull el 31 de desembre 
del 2007 un import de 6.191 milers d’euros per avals no desemborsats (4.927 milers d’euros el 31 
de desembre de 2006). Els imports provisionats han estat calculats basant-se en la normativa de la 
Circular 4/2004 del Banc d’Espanya. 

 

 (c) Altres provisions 

Altres provisions recull, el 31 de desembre de 2007 i de 2006, provisions per a litigis. 

El detall de l’exercici anual acabat en aquestes dates és el següent: 
 

 Milers 
d’euros 

 Provisió  
 per a litigis 

  
Saldo el 31.12.06 2.911 
  
 Dotacions amb càrrec a resultats 298 
 Recuperació (1.890) 
  
  
Saldo el 31.12.07 1.319 

 

(24) Capital amb naturalesa de passiu financer 
 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006 l’entitat ha reclassificat a passius financers a cost amortitzat les 
participacions preferents que manté (vegeu les notes 2 i 22). 
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(25) Fons propis 

Un detall del moviment dels fons propis del Grup en els exercicis del 2007 i del 2006 es mostra en 
l’annex II. 

 

 (a) Reserves 

Un detall d’aquest epígraf de balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és 
com segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Reserves (pèrdues) acumulades 544.922 490.770 
   
Reserva (pèrdues) d’entitats valorades 
  pel mètode de participació: 

  

   Entitats associades 28.860 8.693 
      
   
 573.782 499.463 

• Reserves de revaloració 

 Recull els ajusts fets en el balanç de situació d’obertura l’1 de gener de 2004 derivats de la 
revaloració de l’actiu material feta per la Caixa en aplicació de la nova normativa comptable 
(Circular 4/2004 del Banc d’Espanya) durant l’exercici del 2005 (vegeu la nota 15). 

• Reserves voluntàries 

 Les reserves voluntàries són de lliure disposició. 

• Reserva (pèrdues) de consolidació per integració global i proporcional 

Un detall de les reserves més significatives en societats consolidades per integració global i 
proporcional el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és com segueix: 

 
 

 Milers d’euros 

 Reserves 

 31.12.07 31.12.06 
   

SA NOSTRA INVERSIONES, SA 8.060 7.335 
INVERNOSTRA, SL 19.994 3.295 
ADAMANTE INVERSIONES, SRL 707 651 
SERBROK 5.760 6.002 
SA NOSTRA MEDIACIÓN 950 – 
ZOCO INVERSIONES, SRL 931 591 
SA NOSTRA, CÍA. DE SEG. DE VIDA, SA 
 

38.365 39.613 

 74.767 57.487 
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• Reserves d’entitats valorades pel mètode de participació 

Un detall de les reserves i les pèrdues més significatives en societats consolidades pel mètode 
de participació el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és com segueix: 

 
 

 Milers d’euros 

 Reserves 

 31.12.07 31.12.06 
   

AYCO GRUPO INMOBILIARIO, SA 5.528 5.377 
EBN PROBANCA SA 3.080 2.081 

                      INVERSORA DE HOTELES VACIONALES,  SA (250) 565 
ISLALINK, SA 218 376 

                      SM2 BALEARES, SA 534 521 
                      EMPRESAS INVERNOSTRA 20.163 (247) 

   
 29.273 8.673 

 

•     Resultats atribuïts al Grup 
 
Un detall dels resultats més significatius aportats per algunes de les societats que conformen el 
Grup durant els exercicis del 2007 i del 2006 és el següent: 

 
 Milers d’euros 

 Resultats 
 31.12.07 31.12.06 
SA NOSTRA INVERSIONES, SA 1.714 1.624 
INVERNOSTRA, SL 12.084 20.952 
ZOCO INVERSIONES, SRL 4.695 5.806 
ADAMANTE INVER, SRL 2.520 58 
SA NOSTRA, CÍA. DE SEG. DE VIDA, SA 11.384 8.845 
SA NOSTRA DE RENTING, SA 602 149 
EBN PROBANCA, SA 1.614 938 
   

 34.613 38.372 

• Recursos propis 

L’article 25 del Reial decret 1343/92, de 6 de novembre, que desenvolupa la Llei 13/1992, d’1 de 
juny, estableix que els recursos propis dels grups de les entitats de crèdit no han de ser inferiors al 
8% de la suma dels actius, les posicions i els comptes d’ordre subjectes a risc, ponderats pels 
coeficients que estableix la Circular 5/1993, de 26 de març, del Banc d’Espanya, modificada per la 
Circular 3/2005, de 30 de juny, i la Circular 2/2006, de 30 de juny. 

Els recursos propis nets del Grup el 31 de desembre de 2007 i de 2006 compleixen els requisits 
que estableix la normativa en vigor. 
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•  Benefici per acció 
 

A causa de la naturalesa de les caixes d’estalvis, el seu fons de dotació no està constituït per 
accions cotitzades; per això, d’acord amb allò que disposa la normativa vigent, no es presenta en 
aquesta memòria informació relativa al benefici per acció. 
 
 

 
(26) Interessos minoritaris 

En aquest epígraf es recull la participació dels socis externs en els fons propis de les societats 
consolidades. El desglossament de les participacions d’aquests socis és el següent en tancar els 
exercicis del 2007 i del 2006: 

 

 
 % de participació Milers d’euros 
 de socis externs Capital i reserves Pèrdues i guanys Total 
 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 
         

Sa Nostra, Cía. Seg. V., SA 5,01 5,01 2.109 2.799 600 464 2.709 3.263 
Serbrok Correduría Seg., SA 20,00 20,00 1.473 1.551 169 189 1.642 1.740 
Sa Nostra Mediación 18,58 – 239 – 60 – 299 – 
Invers. Hoteles Vacacionales 75 75 1.388 – – – 1.388 – 

         
   5.176 4.350 829 653 6.038 5.003 

 

Durant l’exercici, el moviment d’aquest epígraf ha estat el següent: 
 

 Milers 
 d’euros 
Saldo el 31.12.06 5.003 
  
Altes 1.687 
Baixes (652) 
  
Saldo el 31.12.07 6.038 

(27) Ajusts per valoració (patrimoni net)  

Aquest epígraf del balanç de situació consolidat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 recull 
principalment un import de 44.750 i 44.206 milers d’euros respectivament, que corresponen a l’import 
net de les variacions del valor raonable d’actius inclosos en la categoria d’actius financers disponibles 
per a la venda. 
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Un detall dels ajusts per valoració efectuats durant els exercicis del 2007 i del 2006 per tipus 
d’instruments és el següent: 

 
 

 Milers d’euros 

 31.12.07 31.12.06 
   
Actius financers disponibles per a la venda 44.750 44.206 
   
   

 44.750 44.206 

 

Un detall del moviment dels ajusts per valoració en els exercicis del 2007 i del 2006 es mostra en 
l’annex II. 

 

 

(28) Riscs i compromisos contingents 

La composició d’aquest epígraf el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és la següent: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Riscs contingents   
 Garanties financeres 516.473 415.014 
     Altres riscs contingents – – 
     
 516.473 415.014 

   
   
Compromisos contingents   
 Disponibles per tercers 1.871.749 1.397.482 
 Altres compromisos 64.117 39.928 
   
 

1.935.866 1.437.410 

Compromisos contingents disponibles per tercers recull en la seva totalitat els compromisos de crèdit de 
disponibilitat immediata. 
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(29) Comptes d’ordre 

A més, el Grup té comptabilitzades en comptes d’ordre el 31 de desembre de 2007 i de 2006 les 
operacions següents: 

 
 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   

           Derivats financers    
Risc de canvi 3.387 2.707 
Risc de tipus d’interès 2.509.095 1.855.642 
Risc sobre accions 24.088 17.100 
Altres riscs – – 

         Compromisos i riscs per pensions i obligacions similars   
Plans de prestació definida 194.090 184.404 
Altres compromisos – – 

         Operacions per compte de tercers 3.299.329 3.162.233 
         Altres comptes d’ordre 2.220.663 1.569.413 

 8.250.652 6.791.499 

 

 

(30) Interessos i càrrregues / rendiments assimilats 

Un detall d’aquests epígrafs del compte de pèrdues i guanys consolidats el 31 de desembre de 2007 i de 
2006 atenent la naturalesa de les operacions que les originen és com segueix: 

 
 

 Milers d’euros 
Interessos i rendiments assimilats 31.12.07 31.12.06 

   
Dipòsits al Banc d’Espanya 3.883 2.877 
Dipòsits en entitats de crèdit 4.285 5.647 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Crèdits a la clientela 477.076 323.852 
Valors representatius de deute 14.088 9.671 
Actius dubtosos 9.329 5.499 
Rectificacions d’ingressos per operacions de cobertura – – 
Rendiments de contractes d’assegurances vinculats a pensions i obligacions 

similars 
– – 

Altres interessos 7.981 6.931 
   
 516.642 354.477 
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 Milers d’euros 

Interessos i càrregues assimilades 31.12.07 31.12.06 
   
Dipòsits de bancs centrals 152 – 
Dipòsits d’entitats de crèdit 44.779 23.174 
Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
Dipòsits de la clientela 234.481 144.151 
Dèbits representats per valors negociables 12.588 10.578 
Passius subordinats 14.249 8.344 
Rectificacions de despesa per operacions de cobertura (8.215) (14.848) 
Cost per interessos dels fons de pensions 608 484 
Remuneració de capital amb naturalesa de passiu financer – – 
Altres interessos 8.749 6.927 
   
 307.391 178.810 

 
 
 

(31) Comissions percebudes i pagades 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys consolidats del 2007 i del 2006 és com 
segueix: 

 
 Milers d’euros 

Comissions percebudes 31.12.07 31.12.06 
   
Per riscs contingents 3.996 3.500 
Per compromisos contingents 107 55 
Per canvi de divises i bitllets de bancs estrangers 500 507 
Per servei de cobraments i pagaments 31.173 26.007 
Per servei de valors  1.866 1.515 
Per comercialització de productes financers no bancaris 6.215 7.378 
Altres comissions 1.041 1.053 
   
 44.898 40.015 

   
Comissions pagades   

   
Corretatges d’operacions actives i passives 76 16 
Comissions cedides a altres entitats i corresponsals 1.940 4.353 
Altres comissions 6.378 4.292 
   
 8.394 8.661 

L’import de les comissions financeres que ha cobrat l’Entitat i que s’han compensat amb costs directes 
relacionats durant els exercici del 2007 i del 2006 arriben a un import de 4.534 i 4.692 milers d’euros 
respectivament. Aquestes comissions es registren en l’epígraf del compte de pèrdues i guanys «Altres 
productes d’explotació». 
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(32) Activitat de les assegurances 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys consolidats del 2007 i 2006 és com 
segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Primes d’assegurances i reassegurances 202.970 246.875 
Primes de reassegurances pagades (7.641) (6.558)
Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb assegurances (231.751) (186.093)
Ingressos per reassegurances 3.234 2.914 
Dotacions netes a passius per contractes d’assegurances 19.533 (68.292)
Ingressos financers 34.874 32.684 
Despeses financeres (2.662) (4.997)
   
 18.557 16.533 

 

(33) Resultats d’operacions financeres (net)  

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys consolidats del 2007 i 2006 és com segueix: 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
De la cartera de negociació 760 (987) 
D’altres instruments financers a valor    
 raonable amb canvis en pèrdues   
 i guanys  (17) (323) 
D’actius financers disponibles    
 per a la venda 20.422 25.126 
D’inversions creditícies  – – 
Derivats de cobertura (66.001) (76.779) 
Altres resultats 66.122 76.723 
   
 21.286 23.760 

 
(34) Diferències de canvi (net)  

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys recull, fonamentalment, els resultats obtinguts en la 
compravenda de divises i les diferències que sorgeixen en convertir les partides monetàries del balanç 
en moneda estrangera a euros, en imputar en el compte de pèrdues i guanys les que procedeixen 
d’actius no monetaris en moneda estrangera en el moment en què s’alienen, així com les que afloren en 
alienar elements d’entitats amb moneda funcional diferent de l’euro.  

L’import d’aquestes diferències de canvi netes registrat en el compte de pèrdues i guanys el 31 de 
desembre de 2007, excloses les que corresponen a la cartera d’actius i de passius financers a valor 
raonable amb canvis en pèrdues i guanys, és de 89 milers d’euros (666 milers d’euros el 31 de 
desembre de 2006). 
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Al seu torn, els actius i els passius del balanç de situació del Grup denominats en les monedes més 
significatives el 31 de desembre de 2007 i de 2006 és el següent:  

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
 Actius Passius Actius Passius 
     
Dòlar USA 116.955 113.498 120.904 119.445 
Lliura esterlina 7.976 7.208 4.743 3.126 
Ien japonès 146 127 299 255 
Francs suïssos 3.155 3.082 235 113 
Altres 208 4 273 5 
     

 Total 128.440 123.919 126.454 122.944 

El desglossament dels principals saldos mantinguts en moneda estrangera atenent la naturalesa de les 
partides que l’integren és: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
 Actius Passius Actius Passius 
     

Inversions creditícies 126.787 – 125.335 – 
Passiu financer a cost amortitzat – 123.919 – 122.944 
Altres 1.653 – 1.119 – 

     
 128.440 123.919 126.454 122.944 

 

 

(35)  Despeses de personal 

La composició dels imports que figuren sota aquest concepte en el compte de pèrdues i guanys 
consolidats dels exercicis del 2007 i del 2006 és la següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Sous i gratificacions al personal actiu 77.531 67.973 
Quotes de la Seguretat Social 16.091 14.434 
Dotacions a plans de prestació definida 10.856 11.264 
Dotacions a plans d’aportació definida – – 
Indemnitzacions per acomiadaments 16 388 
Despeses de formació 972 793 
Remuneracions basades en instruments de capital – – 
Altres despeses de personal 2.490 2.533 
 107.956 97.385 
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El 31 de desembre de 2007 i de 2006 el Grup manté compromisos per pensions amb els col·lectius 
següents: 

 
 31.12.07 31.12.06 
   
Empleats en actiu amb antiguitat reconeguda   
 anterior al 8 de març de 1980 1.390 1.358 
La resta d’empleats en actiu – – 
Jubilats 208 189 
Prejubilats 100 100 
   
 1.698 1.647 

 

 

- Personal actiu 

Les hipòtesis bàsiques utilitzades per fer els càlculs de l’estudi actuarial, el 31 de desembre de 2007 
i de 2006, per als compromisos amb el personal actiu són les que es detallen en el quadre adjunt: 

 
 

   
Mortalitat o supervivència:  
 Homes: PERM 2000-P 
 Dones: PERF 2000-P 
Creixement de l’IPC: 1,80% 
Creixement salarial: 2,30 % 
Tipus d’interès: 4,00% 
 Pensió màxima: 100% salari pensionable 

 

Els aspectes més rellevants de l’estudi actuarial fet el 31 de desembre de 2007 i de 2006 són els següents: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Valor actual dels compromisos per cobrir 242.149 226.559 
Compromisos per pensions causades 69.996 60.598 
Riscs meritats per pensions causades 172.153 165.961 
Riscs per pensions no causades 106.286 102.498 
Patrimoni de plans de pensions 171.103 159.383 
Sa Nostra, Compañía de Seguros de Vida 55.600 56.594 

El Grup concedeix bestretes de nòmina, al 0% de tipus d’interès anual, als empleats que compleixen 
determinats requisits. L’import d’aquestes bestretes està limitat a un nombre determinat de nòmines. 
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El nombre mitjà d’empleats durant els exercicis del 2007 i del 2006 es distribueix de la manera següent: 
 

 31.12.07 31.12.06 
   
Directius  23 12 
Executius (caps d’oficines i d’unitats) 591 576 
Operatius (oficials, auxiliars i ajudants d’estalvi) 1.005 918 
   
 1.619 1.506 

 

La distribució dels empleats de la Caixa per sexes en acabar els exercicis del 2007 i del 2006 és la 
següent: 

 
 31.12.07 31.12.06 
 Homes  Dones Total Homes Dones Total 

       
Directius i tècnics 414 191 605 283 69 352 
Administratius 345 511 856 451 594 1.045 
Personal auxiliar 8 4 12 7 5 12 
 767 706 1.473 741 668 1.409 

 

 
(36)  Altres despeses generals d’administració 

La composició d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys consolidats del 2007 i del 2006 és 
com segueix: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
Immobles, instal·lacions i material 10.873 9.012 
Informàtica 12.172 12.293 
Comunicacions 4.405 4.161 
Publicitat i propaganda 5.878 5.310 
Despeses judicials i de lletrats 716 1.219 
Informes tècnics 1.578 1.654 
Serveis de vigilància i trasllat de fons 1.216 941 
Primes d’assegurances i d’autoassegurances 749 605 
Per òrgans de govern i control 317 386 
Representació i desplaçament del personal 954 987 
Quotes d’associacions 671 697 
Contribucions i imposts 1.468 1.194 
Altres 6.612 5.683 
   
 47.609 44.142 
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(37)  Altres guanys / altres pèrdues 

El detall del 2007 i del 2006 és el següent: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   Altres guanys   
   
Guanys per venda d’actiu material  2.179 6.434 
Guanys per venda de participacions 2.822 – 
Altres conceptes 1.383 4.355 
   
 6.384 10.789 

   
Altres pèrdues   

   
Pèrdues per venda d’actiu material  98 173 
Pèrdues per venda de participacions – – 
Altres conceptes 1.078 1.035 
   
 1. 176 1.208 

(38)  Operacions i saldos amb parts vinculades 

El detall de les operacions i dels saldos amb entitats del Grup i altres entitats i persones físiques 
vinculades, el 31 de desembre de 2007 i de 2006, es detallen en l’annex III. 

 
 
 

(39)  Remuneracions i saldos de membres del Consell d’Administració, la Comissió de Control i l’alta 
direcció 

El detall de les remuneracions i dels saldos de membres del Consell d’Administració i de la Comissió 
de Control és el següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   

Consell d’Administració 228,79 215,70 
Comissió de Control 37,5 64,00 
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• Retribucions, dietes, sous i plans d’incentius 

 

Els membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control varen rebre en els exercicis del 
2007 i del 2006 els següents imports bruts en milers d’euros: 

 
 

 2007 2006 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ   

Alzamora Carbonell, Fernando 23,39 18,80 

Barceló Artigues, Margalida 18,40 19,00 

Bennasar Tous, Francisca 11,47 5,30 

Borràs Llabrés, Antoni 17,13 9,30 

Cardona Ribas, José M.ª 0,80 11,40 

Crespí Pol, Rafael – 0,30 

Crespí Simón, Francisco 12,95 – 

Deyá Serra, Miquel 12,55 – 

Frontera Pascual, Jaume 0,80 18,90 

Fuster Rosselló, M.ª Dulce 15,63 7,30 

Garcia Sastre, M.ª Antonia 15,90 – 

Huguet Rotger, Llorenç – 19,70 

Le-Senne Blanes, Gabriel 15,07 8,50 

Llinás Rosselló, Margarita 11,25 – 

Marí Juan, José 12,39 – 

Meler Díez, Antonio – – 

Morell Villalonga, Juan 0,53 17,70 

Nadal Bestard, Bartomeu – 0,30 

Oliver Nadal, Miquel 0,53 22,60 

Roig Catany, Margalida 11,15 – 

Roses Ferrer, José Luis 12,95 – 

Rosselló Nicolau, Miquel 0,53 20,10 

Sampol Martí, Juan F. 13,25 – 

Sans Capó, Pere – 11,00 

Serra Busquets, Sebastià 0,80 15,60 

Simón Nievas, Francisco Juan 6,39 1,00 

Torres Mongort, Eliseo – 0,30 

Ventayol Femenías, Laura Marta 14,93 8,30 

Bibiloni Torrens, Joan – 0,30 

TOTALS 228,79 215,70 
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 2007 2006 

COMISSIÓ DE CONTROL   

Arbona Colom, M.ª Antonia 4,60 – 

Cabot Nadal, Miquel – 6,00 

Canals Juan, Margarita 4,50 – 

Domenech Pons, Ignacia 3,60 – 

Estarelles Rebassa, Margalida – – 

Feliu de Oleza, Rafael 4,50 – 

Jover Casasnovas, Marilena 2,70 6,00 

Martí Llufriu, Joan Manel 2,60 – 

Mayans Asenjo, Joan – 7,00 

Mercadal Mercadal, Margarita 2,00 – 

Mir Ramonell, Juan – 8,00 

Morell Villalonga, Magdalena 4,60 – 

Perelló Amengual, Pere – – 

Riera Noguera, Vicente – 2,00 

Sbert Balaguer, Mariano 4,20 9,00 

Solivellas Mairata, Magdalena – 9,00 

Timoner Vidal, Miguel – 9,00 

Torrens Crespí, Joan 4,20 8,00 

TOTALS 37,50 64,00 

 

Distribució per sexes 

La distribució dels membres del Consell d’Administració per sexes en els exercicis del 2007 i del 2006 
és com segueix: 

 
31.12.07 31.12.06 

Homes  Dones Total Homes Dones Total 
15 7 22 16 4 20 

En l’exercici del 2007, la remuneració dels directors generals del Grup i les persones que exerceixen 
funcions assimilades —exclosos els qui, simultàniament, tenen la condició de membre del 
Consell d’Administració, les retribucions dels quals han estat detallades anteriorment— pot 
resumir-se de la manera següent: 

 
      

Nombre 
de 

Retribucions salarials Altres  

persones Fixes Variables Total retribucions Total 
      

           2007                     8 1.059 206 1.265 27 1.292 
           2006                     3 511 90 601 7 608 
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• Crèdits i avals 

 El 31 de desembre de 2007 i de 2006 els saldos de préstecs i crèdits són de 2.589 i 1.816 milers d’euros 
respectivament. El termini mitjà (original) dels préstecs i dels crèdits és de 13,48 anys el 2007 (12,98 
anys el 2006) i els tipus d’interès se situen entre el 0,0% i 7,5% el 2007 (1,90% i 7,5% el 2006). 

 El 31 de desembre de 2007 i de 2006 els saldos d’avals són de 0,62 i 0,62 milers d’euros 
respectivament. El termini mitjà és indeterminat i el tipus aplicat és el 0,0% el 2007 —correspon 
a un aval d’un empleat— (0,0% el 2006). 

 

• Operacions de passiu 

 El 31 de desembre de 2007 i de 2006 els saldos de passiu són de 2.643 i 1.907 milers d’euros 
respectivament. 

 

(40)  Informació sobre medi ambient 

Les operacions globals de l’Entitat es regeixen per lleis relatives a la protecció del medi ambient (lleis 
mediambientals) i la seguretat i la salut dels treballadors (lleis sobre seguretat laboral). L’Entitat 
considera que compleix substancialment aquestes lleis i que manté procediments dissenyats per 
fomentar-ne i garantir-ne el compliment. 

L’Entitat ha adoptat les mesures oportunes en relació amb la protecció i la millora del medi ambient, i la 
minimització, si escau, de l’impacte mediambiental, per complir la normativa vigent respecte d’aquest tema. 
Durant l’exercici no s’ha considerat necessari registrar cap dotació per riscs i càrregues de caràcter 
mediambiental ja que no hi ha hagut contingències relacionades amb la protecció i la millora del medi ambient. 

Els administradors de la Caixa consideren mínims, i en tot cas adequadament coberts, els riscs 
mediambientals que poden derivar de la seva activitat, i estimen que no sorgiran passius addicionals 
relacionats amb aquests riscs. 

A través de l’obra social, “Sa Nostra”, Caixa de Balears ha desenvolupat una àmplia oferta d’activitats amb 
l’objectiu de promoure la conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat del medi ambient de les 
Illes Balears. 

La Caixa, durant el 2007, ha destinat 883 milers d’euros a projectes mediambientals de l’obra social. 
Destaquen els programes destinats a la població escolar, els projectes de conservació de la biodiversitat 
i les publicacions. En educació ambiental s’han dut a terme un total de 37 activitats, amb una 
assistència total de 25.980 persones; en el camp de la conservació de la biodiversitat s’han impulsat 15 
projectes i s’han promogut 5 publicacions de referència. 

 

(41)  Servei d’Atenció al Client 

L’Ordre 734/2004, d’11 de març, del Ministeri d’Economia, sobre els departaments i els serveis 
d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, estableix en l’article 17, entre 
altres aspectes, la necessitat d’elaborar un informe de les activitats que han dut a terme aquests 
serveis al llarg de l’exercici anterior i, a més, d’integrar-ne un resum en la memòria anual de les 
entitats. 
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El nombre total de queixes i reclamacions el 2007 ha estat de 425 (428 el 2006). Les reclamacions 
econòmiques han estat 87 (166 el 2006). D’aquestes, 70 s’han resolt a favor del client (106 el 2006). 

De les anteriors incidències, 1 es va cursar a través del Banc d’Espanya (3 el 2006). El Servei de 
Reclamacions del Regulador va resoldre arxivar l’expedient, ja que el regulador dóna per bona 
l’actuació de “Sa Nostra”, Caixa de Balears. 

 

(42)  Agents financers 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” opera, el 31 de desembre de 2007, 
amb una xarxa d’un agent, que pot ser una persona física o jurídica a la qual s’han atorgat poders per 
actuar habitualment enfront de la seva clientela, en nom i per compte de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de las Baleares “Sa Nostra”, en la negociació i la formalització d’operacions típiques de 
l’activitat d’una entitat de crèdit. La relació es troba dipositada a l’Oficina d’Institucions Financeres del 
Banc d’Espanya. 

En compliment de l’article 22 del Reial decret 1245/1995 s’ha d’informar de la llista d’agents de 
l’Entitat. El 31 de desembre de 2007 és la següent: 

 
Agent Abast de la relació 

BEM de les Illes Balears, SL Col·laboració en la captació de nous clients i en la 
comercialització de certs productes i serveis, entre els 
quals hi ha: 

- Obertura de comptes a la vista (promoció i 
contractació) 

- Obertura de targetes Visa, Mastercard i 
Euro6000 Maestro (promoció i contractació) 

- Domiciliació de nòmines (promoció) 
- Préstecs hipotecaris i personals (promoció) 
- Imposicions a termini i fons d’inversió 

(promoció i contractació) 

 

(43)  Negocis fiduciaris i serveis d’inversió 

En el quadre següent es detallen les comissions registrades el 31 de desembre de 2007 i de 2006 en el 
compte de pèrdues i guanys per les activitats de serveis d’inversió i activitats complementàries que 
presta el grup: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Caixes de lloguer 303 294 
Operacions de compravenda en borsa 1.522 1.210 
   
   

 1.825 1.504 
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El total dels valors confiats per tercers a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa 
Nostra” valorats a preu de mercat el 31 de desembre de 2007 és de 1.678.035 milers d’euros (1.662.214 
milers d’euros el 31 de desembre de 2006). D’aquests, 1.479.887 milers d’euros es troben dipositats en 
altres entitats dipositàries (1.479.369 milers d’euros el 31 de desembre de 2006) i 91.845 milers d’euros 
es troben anotats directament en els registres centrals dels ens que gestionen els mercats (95.762 milers 
d’euros el 31 de desembre de 2006). 

 
 
 

(44)  Honoraris d’auditoria 

KPMG Auditores, SL, auditor dels comptes anuals consolidades del Grup, ha facturat durant els 
exercicis acabats el 31 de desembre de 2007 i de 2006 honoraris i despeses per serveis professionals 
segons el detall següent: 

 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 

   
Per serveis d’auditoria 210 192 
Altres serveis d’auditoria,   
 consultoria i assessorament – 20 
   

 210 212 

L’import indicat en el quadre anterior per serveis d’auditoria inclou la totalitat dels honoraris relatius a 
l’auditoria dels exercicis del 2007 i del 2006, amb independència del moment en què es varen facturar. 

 
 

 

(45)  Situació fiscal 

Els beneficis, determinats de conformitat amb la legislació fiscal, estan subjectes a un gravamen del 
32,50% sobre la base imposable. A la quota resultant poden practicar-se determinades deduccions. 
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A continuació, hi ha una conciliació entre el resultat comptable consolidat dels exercicis del 2007 i del 
2006 i el resultat fiscal consolidat que el Grup espera declarar després d’haver aprovat els comptes 
anuals: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Resultat comptable de l’exercici abans d’imposts 105.625 95.290 
   
   
  Base comptable de l’impost  105.625 95.290 

   
Diferències temporàries (38.530) (26.449) 
Diferències permanents (18) (7.604) 
   
   
  Base imposable fiscal  67.077 61.237 
   
  Quota al 32,50% (35% el 2006) 21.800 21.433 
   
Retencions i pagaments a compte (17.086) (8.322) 
Deduccions i bonificacions (7.915) (8.808) 
   
Impost sobre societats per pagar 3.201 4.303 

 

Diferències temporàries 

Les partides més significatives per aquest concepte el 31 de desembre de 2007 són: 

           Milers d’euros 
  

 
Agrupacions d’interès econòmic               (12.933) 

 Dotació d’insolvència         20.659 
     Periodificació de comissions financeres                (4.735) 
     Fons de pensions                                       (8.910) 
     Pòlisses d’assegurances                       (6.097) 

Altres                                                             (26.514) 
         (38.530) 

 

Diferències permanents 

La partida més significativa de les diferències permanents en l’exercici del 2007 és d’11.750, que 
correspon a la dotació al fons d’obra social. 
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La despesa per impost sobre societats dels exercicis del 2007 i del 2006 es calcula com segueix: 
 

 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
   
Beneficis abans d’imposts 105.625 95.290 
Diferències permanents (18) (7.604) 
Base imposable 105.607 87.686 
Quota de 32,50% (35% el 2006) 34.323 30.690 
Bonificacions i deduccions (7.915) (8.808) 
Agrupacions d’interès econòmic (230) (517) 
Sanejament d’actius i de passius fiscals diferits 697 5.815 
   
Despesa per impost de societats de l’exercici 26.875 27.180 

El sanejament d’actius i de passius fiscals diferits correspon a l’import net del sanejament d’aquestes 
partides a càrrec de la despesa per impost de societats com a conseqüència de la disminució del tipus de 
gravamen nominal d’aquest impost. Segons la norma 42 de la Circular 4/2004, la quantificació dels 
actius i dels passius per imposts diferits s’ha de fer aplicant a la diferència temporània o al crèdit que 
correspongui el tipus de gravamen que s’espera recuperar o liquidar. La Llei 35/2006 estableix el tipus 
de gravamen de l’impost de societats del 2007 en el 32,5% i el 30% a partir del 2008. 

Segons estableix la legislació vigent, els imposts no es poden considerar definitivament liquidats fins 
que les autoritats fiscals han inspeccionat les declaracions presentades o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys. El 31 de desembre de 2007, l’Entitat i les societats dependents tenen oberts 
a inspecció a càrrec de les autoritats fiscals els imposts principals presentats que hi són aplicables des 
del 2003. Els administradors de l’Entitat i de la societat dependent no esperen que, en cas d’inspecció, 
sorgeixin passius addicionals d’importància. 

D’acord amb la Llei de l’impost sobre societats, si en virtut de les normes aplicables per determinar la 
base imposable aquesta resulta negativa, l’import pot ser compensat dins els quinze exercicis següents a 
aquell en què es va originar la pèrdua, i la quantia s’ha de distribuir en la proporció que s’estimi 
convenient. La compensació s’ha d’efectuar a l’hora de formular la declaració de l’impost sobre 
societats, sens perjudici que les autoritats fiscals exerceixin les facultats de comprovació que els 
corresponguin. 
Al seu torn, el detall dels actius i dels passius per imposts diferits que els administradors del Grup 
esperen que siguin revertits en els exercicis futurs és el següent: 

 
 Milers d’euros 

Exercici esperat 
de reversió 

Diferències temporàries 
d’actiu 

Diferències temporàries 
de passiu 

   
2008 8.782 1.952 
2009 8.568 1.805 
2010 8.320 1.805 
2011 8.003 1.805 
2012 7.822 1.805 

Exercicis següents 23.354 32.904 
   

 
       64.849     42.076 
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Els diferents ajusts fiscals aplicats en el càlcul de la quota impositiva en l’impost sobre societats del 
Grup dels exercicis del 2007 i del 2006 es mostren en el quadre següent: 

 
 Milers d’euros 
 31.12.07 31.12.06 
En base imposable   
 Diferències temporàries (38.530) (26.449) 
 Diferències permanents (18) (7.604) 
   

 (38.548) (34.053) 

En quota impositiva   
 Deduccions per doble imposició 7.100 8.224 
 Deducció per despeses de formació 75 92 
 Deducció per aportació fons de pensions 298 413 
 Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris 439 79 

Aportació a fundacions 3 – 
   

 7.915 8.808 

Al seu torn, l’import de les rendes acollides a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris en 
l’exercici del 2007 ha estat de 3.071 milers d’euros. 

La inversió s’efectua en l’exercici mateix i en el termini d’un any anterior a la posada a disposició de 
l’element patrimonial transmès. 

Segons l’article 42.8 del Text refós de l’impost de societats, els elements patrimonials objecte de la 
reinversió han de quedar en el patrimoni subjecte passiu fins que es compleixi el termini de 5 anys. 

 

    

Any de la venda Import de la venda Reinversió Manteniment de la inversió 

2002 1.652 2.502 2007 

2003 2.502 520 2008 

2004 520 1.957 2009 

2005 1.957  603 2010 

2006 603 5.132 2011 

2007 5.132   
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(46)  Actius i passius valorats amb criteris distint del valor raonable 

A continuació, es presenta una comparació entre el valor el 31 de desembre de 2007 pel qual figuren 
registrats els principals actius del Grup que es valoren amb criteri distint del valor raonable i el seu 
valor raonable corresponent en milers d’euros en tancar l’exercici: 

 
 Import Valor 

ACTIU registrat raonable 
   
Cartera d’inversió a venciment 19.215 20.080 
Actius no corrents en venda 6.491 11.793 
Altres actius cedits en arrendament 4.385 12.895 

El valor raonable de la cartera a venciment s’ha determinat mitjançant cotitzacions publicades en 
mercats actius.  

Per calcular el valor raonable, el 31 de desembre de 2007, dels actius materials classificats com a actius 
no corrents en venda i els arrendats, l’Entitat ha utilitzat els serveis d’experts independents.  

 

 

(47)  Titulització d’actius 

Durant els exercicis del 2007 i del 2006, la Caixa ha fet diverses operacions de titulització d’actius 
mitjançant la cessió de préstecs i crèdits de la seva cartera a diversos fons de titulització, en què, com a 
conseqüència de les condicions acordades per transferir aquests actius, se n’han conservat riscs i 
avantatges substancials (bàsicament, risc de crèdit de les operacions transferides). Els saldos associats a 
aquestes operacions registrats en els balanços de situació el 31 de desembre de 2007 i de 2006 són de 
241.197 milers d’euros i 167.629 milers d’euros respectivament en l’actiu (registrades en l’epígraf 
«Inversions creditícies. Crèdit a la clientela»), i 185.029 i 178.519 milers d’euros respectivament en el 
passiu (registrades en l’epígraf «Passius a cost amortitzat. Dipòsits de la clientela. Dipòsits a termini»). 

Les característiques principals de les titulitzacions vigents el 31 de desembre de 2007 i de 2006 són les 
següents: 

 
  Milers d’euros  
    Préstecs Nombre de 
 Constitució Nominal subordinats Préstecs 
  31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 
    

TDA 7 24-03-99 12.432 15.671 965 973 489 936 
AYT 1 16-12-03 43.736 58.626 8.207 8.450 611 796 
TDA20 30-06-04 80.250 93.332 3.755 3.794 837 579 

AYT COLAT 31-07-07 104.779 – 2.755 – 1.279 – 
        

La societats gestores dels fons de titulització són: TDA, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, 
SA, i Ahorro y Titulización Sociedad Gestora de Fondos Titulizados, SA 
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(48)  Fons de garantia de dipòsits 

D’acord amb l’Ordre ministerial de 24 de gener de 2002, del Ministeri d’Economia i Hisenda, en la 
qual s’estableixen les aportacions al fons de garantia de dipòsits que han de realitzar les caixes 
d’estalvis, i a proposta del Banc d’Espanya, l’import de les aportacions que ha efectuat la institució 
s’ha establert en el 0,4 per 1.000 d’una base integrada pels dipòsits a què s’estén la garantia. 
D’acord amb això, en l’exercici del 2007 la matriu ha aportat al fons esmentat un import de 1.862 
milers d’euros, que es troben registrats en el capítol «Altres càrregues d’explotació» del compte de 
pèrdues i guanys d’acord amb la normativa vigent. 

 
 

(49)  Participacions en capital d’entitats de crèdit 

El 31 de desembre de 2007 i de 2006, les participacions del Grup al capital d’altres entitats de crèdit, 
igual o superior al 5% del seu capital o els seus drets de vot, són: Sa Nostra Inversions, EFC, SA, i 
EBN Probanca, SA. 

 
 

(50)  Polítiques i gestió de riscs 

 

El Consell d’Administració és l’òrgan màxim encarregat de definir, aprovar i controlar l’aplicació de 
les polítiques de risc, i determinar-ne els límits, els nivells de facultats i els òrgans executius de 
realització. Així mateix, tutela i supervisa les polítiques, els sistemes i els procediments de control 
intern en relació amb tots els riscs de l’activitat de la Caixa i de conformitat amb la legislació 
vigent. 

 

 

Com a òrgans o unitats executives especialment implicades en la gestió i el control de riscs hi ha: 

− El Comitè de Direcció 

− El Comitè d’Actius i de Passius 

− El Comitè d’Inversions 

− El Comitè de Seguiment de Grups de Risc i Participades 

− El Comitè de Seguiment de la Gestió Global de Riscs 

 

Com a òrgans o unitats especialment implicades en el control i el seguiment de les polítiques de gestió 
de riscs hi ha: 

− El Comitè d’Auditoria 

− La Sotsdirecció General de Riscs 

− L’Àrea d’Anàlisi i de Planificació Estratègica 

− L’Àrea d’Auditoria i de Control 

− La Unitat de Gestió Global de Riscs 
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En tots els nivells executius hi ha una segregació de funcions entre les unitats de negoci en què 
s’origina el risc i les unitats de seguiment i control d’aquest.  

 

La Caixa continua avançant en un projecte intern destinat a adequar els objectius de rendibilitat amb 
el fet d’assegurar els nivells de solvència que la normativa específica del Banc d’Espanya determini, 
així com els principis informadors del nou acord de capital de Basilea (BIS II). 

 

Els principals riscs per als quals específicament se’n duu a terme la identificació, la determinació dels 
límits, el mesurament, el control i el seguiment són:  

• Risc d’interès 

• Risc de liquiditat 

• Risc de mercat 

• Risc de crèdit 

• Risc operacional  

Així mateix, els sistemes d’auditoria i de control intern s’estenen a altres riscs de l’activitat de la 
Caixa, com ara riscs legals i fiscals, riscs de frau i riscs tecnològics, blanqueig de capitals, etc. 

 

 (a) Riscs d’interès i de liquiditat 

La política de “Sa Nostra” en matèria de gestió i control dels riscs d’interès i de liquiditat té com 
a objecte la protecció del balanç i del compte de resultats de l’Entitat davant possibles 
alteracions dels tipus d’interès del mercat, o de situacions tenses de liquiditat, és a dir, allò que 
es denomina una gestió integral del balanç. 

 

Per això: 

 
− Es parteix de l’adequació de rendibilitat/solvència determinades en les polítiques 

institucionals de l’Entitat. 
− S’identifiquen els punts sensibles del balanç i del compte de resultats a aquests riscs. 
− Es determinen els límits de posicions de risc admissibles. 
− Es defineixen els sistemes de seguiment i control. 

 

El Comitè d’Actius i Passius (CAP) constitueix l’òrgan directament responsable de la gestió 
dels riscs globals de tipus d’interès i de liquiditat. Aquest Comitè és l’encarregat de proposar al 
Consell els límits d’actuació, i una vegada definits aquests adopta les estratègies d’inversió o 
de cobertura més adequades per mitigar l’impacte dels riscs, així com les polítiques de 
finançament que requereixin.  

 

El risc d’interès estructural es defineix com l’exposició de l’Entitat a variacions en el tipus 
d’interès de mercat derivada de la diferent estructura temporal de venciments i reapreciacions 
de les partides d’actiu i de passiu del balanç.  
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Per dur-ne a terme la gestió i el control, es divideix el balanç per nivells de sensibilitat als 
canvis de tipus d’interès i per terminis de venciment i de reapreciació de les diverses masses 
patrimonials. 

      Les referències bàsiques de risc i límits que empra “Sa Nostra” a aquest efecte són: 

− Valoració de l’impacte que les oscil·lacions de tipus puguin traslladar-se a un major 
requeriment de recursos propis.  

− Càlcul de les alteracions que provoquen distints escenaris de tipus sobre el valor actual 
dels nostres recursos propis. S’utilitza el descompte del nostre balanç estàtic a diferents 
tipus, i el límit s’estableix prenent com a referència el valor real dels recursos propis. 

− Límit a les variacions del marge financer estimat a futur mitjançant l’aplicació de 
diferents estructures de corbes de tipus. 

 
 
En el quadre següent es desagreguen, per terminis de venciment o reapreciació, les diferents 
masses d’actiu i de passiu el 31 de desembre de 2007 i de 2006. 

 
• El 31 de desembre de 2007 
 
 

 Milers d’euros 

   Més de     
  Més d’un tres mesos Més d’un    
 Fins a un mes fins a fins a un any fins a Més de Venciment  

Actiu mes tres mesos any cinc anys cinc anys indeterminat Total 

        
Caixa i bancs centrals – – – – – 167.675 167.675 
Cartera de negociació – – – – – 2.808 2.808 
Altres actius financers        
 a valor raonable amb         
 canvis en pèrdues i        
 guanys – – – – – – – 
Actius financers        
 disponibles per a la venda 207.941 213.364 188.538 105.718 5.662 226.433 947.656 
Inversions creditícies 2.222.903 2.810.606 3.659.890 241.862 113.861 230.237 9.279.359 
Cartera d’inversió a        
 venciment – – – 19.215 – – 19.215 
Participacions – – – – – 213.864 213.864 
Altres actius – – – – – 377.621 377.621 

        
Total d’actius financers 2.430.844 3.023.970 3.848.428 366.795 119.523 1.218.638 11.008.198 

        
Passiu        

        
Cartera de negociació      2.154 2.154 
Altres passius a valor        – 
 raonable amb canvis        
 en pèrdues i guanys        
Passius financers       – 
 a valor raonable amb        
 canvis en patrimoni        
Passius financers a cost        
 amortitzat 2.311.941 2.356.526 3.615.891 110.651 5.390 1.788.046 10.188.445 
Altres passius financers      267.568 267.568 

        
               Total de passius financers 2.311.941 2.356.526 3.615.891 110.651 5.390 2.057.768 10.458.167 

        
Posició per tipus d’interès 118.903 667.444 232.537 256.144 114.133 (839.130) 550.031 
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• El 31 de desembre de 2006 

 
 
 Milers d’euros 

   Més de     
  Més d’un tres mesos Més d’un    
 Fins a un mes fins a fins a un any fins a Més de Venciment  

Actiu mes tres mesos any cinc anys cinc anys indeterminat Total 

        
Caixa i bancs centrals               –               –                –                –                – 131.287 131.287 
Cartera de negociació 124 71 1.843               –               – – 2.038 
Altres actius financers        
 a valor raonable amb        
 canvis en pèrdues i        
 guanys – 3.139 –                –                –                        – 3.139 
Actius financers          
 disponibles per a la venda 8.730 5.977 67.858 130.333 5.659 164.008 382.565 
Inversions creditícies 1.824.563 2.199.113 3.363.329 230.390 101.167 212.276 7.930.838 
Cartera d’inversió a                 
 venciment                –                –                – 19.169                –                        – 19.169 
Altres actius financers                    –                –                –                –                – 189.316 189.316 
Altres actius               –               –               –               –               – – – 

        
Total d’actius financers 1.833.417 2.208.300 3.433.030 379.892 106.826 696.887 8.658.352 

        
Passiu        

        
Cartera de negociació 159 474 500               –               – – 1.133 
Altres passius a valor         
 raonable amb canvis        
 en pèrdues i guanys – – – – – – – 
Passius financers        
 a valor raonable amb        
 canvis en patrimoni               –               –               –               –               –               –               – 
Passius financers a cost        
 amortitzat 1.617.605 1.730.388 2.747.655 140.059 – 2.130.755 8.366.462 
Altres passius financers               –               –               –               –               –               –               – 

        
               Total de passius financers 1.617.764 1.730.862 2.748.155 140.059 – 2.130.755 8.367.595 

        
Posició per tipus d’interès 215.653 477.438 684.875 239.833 106.826 (1.433.868) 290.757 

  

S’utilitzen eines de simulació que permeten calcular la sensibilitat del marge financer davant distints 
escenaris de tipus d’interès i de canvis al pendent de la corba, així com la sensibilitat del valor 
patrimonial davant variacions dels tipus d’interès. Aquestes simulacions es fan a 12 i a 24 mesos. 
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En el gràfic es pot apreciar l’efecte d’un desplaçament paral·lel de +/–100 punts bàsics en la 
corba de tipus d’interès de l’euro per a un horitzó de 12 mesos en el marge financer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilitat del valor econòmic davant moviments paral·lels de 200 punts bàsics, escenari 
recomanat pel BIS (Bank for International Settlements), se situava en tancar aquest exercici molt 
per sota del 20% per ser considerada una entitat outlier i exigir requeriments de capital per aquest 
tipus de risc.  

En relació amb el risc de liquiditat, l’Entitat fa una gestió coordinada dels actius i dels passius del 
seu balanç i, de forma específica, dels seus actius i passius interbancaris.  

La classificació dels actius i dels passius el 31 de desembre de 2007 i de 2006 per terminis de 
venciment contractual o, si escau, per terminis esperats de realització o liquidació és com segueix: 

 

IMPACTE SOBRE MARGE FINANCER 
En milers d’euros 
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• El 31 de desembre de 2007 

 
 Milers d’euros 

   Més de     
  Més d’un tres mesos Més d’un    
 Fins a un mes fins a fins a un any fins a Més de Venciment  
 mes tres mesos any cinc anys cinc anys indeterminat Total 

        
Actiu        

        
Caixa i bancs centrals – – – – – 167.675 167.675 
Cartera de negociació – – – – – 2.808 2.808 
Altres actius financers       – 
 a valor raonable amb        
 canvis en pèrdues i        
 guanys        
Actius financers – 10.914 81.117 494.686 134.506 226.433 947.656 
 disponibles per a la venda        
Inversions creditícies 404.890 318.788 893.668 3.044.971 4.386.794 230.248 9.279.359 
Cartera d’inversió a – – – 19.215 – – 19.215 
 venciment          
Participacions – – – – – 213.864 213.864 
Altres actius – – – – – 377.621 377.621 

        
Total d’actius financers 404.890 329.702 974.785 3.558.872 4.521.300 1.218.649 11.008.198 

        
Passiu        

        
Cartera de negociació – – – – – 2.154 2.154 
Altres passius a valor  – – – – – – – 
 raonable amb canvis        
 en pèrdues i guanys        
Passius financers – – – – – – – 
 a valor raonable amb        
 canvis en patrimoni        
Passius financers a cost 1.107.141 879.677 2.114.545 1.760.446 1.585.611 2.741.025 10.188.445 
 amortitzat        
Altres passius financers – – – – – 267.568 267.568 

        
Total de passius financers 1.107.141 879.677 2.114.545 1.760.446 1.585.611 3.010.747 10.458.167 

        
Posició per tipus d’interès (702.251) (549.975) (1.139.760) 1.798.426 2.935.689 (1.792.098) 550.031 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

114



INFORME ANUAL 07

 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD  

DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

 

Memòria dels comptes anuals consolidats 
 

  

• El 31 de desembre de 2006 

 
 

 Milers d’euros 

   Més de     
  Més d’un tres mesos Més d’un    
 Fins a un mes fins a fins a un any fins a Més de Venciment  
 mes tres mesos any cinc anys cinc anys indeterminat Total 

Actiu        

        
Caixa i bancs centrals               –                –                –                –                – 131.287 131.287 
Cartera de negociació – 1 689 780 568 – 2.038 
Altres actius financers        
 a valor raonable amb        
 canvis en pèrdues i        
 guanys                – – – 3.139 –                        – 3.139 
Actius financers        
 disponibles per a la venda 437 – 67.858 136.335 13.928 164.007 382.565 
Inversions creditícies 375.789 217.096 745.002 2.739.743 3.640.924 212.284 7.930.838 
Cartera d’inversió a        
 venciment                –                –                – 19.169                –                        – 19.169 
Altres actius financers                –                –                –                – –               189.316 189.316 
Altres actius – – – – – –  

        
Total d’actius financers 376.226 217.097 813.549 2.899.166 3.655.420 696.894 8.658.352 

        
Passiu        

        
Cartera de negociació – – 129 726 278 – 1.133 
Altres passius a valor         
 raonable amb canvis        
 en pèrdues i guanys – – – – – – – 
Passius financers        
 a valor raonable amb        
 canvis en patrimoni – – – – – – – 
Passius financers a cost        
 amortitzat 709.037 601.961 1.428.245 1.271.468 1.302.408 3.053.343 8.366.462 
Altres passius financers – – – – – – – 

        
Total de passius financers 709.037 601.961 1.428.374 1.272.194 1.302.686 3.053.343 8.367.595 

        
Posició per tipus d’interès (332.811) (384.864) (614.825) 1.626.972 2.352.734 (2.356.449) 290.757 

 

Les eines utilitzades per controlar el risc de liquiditat són el gap de liquiditat, l’informe de situació 
en el mercat interbancari i l’informe de liquiditat bàsica.  

 
 

(b) Activitat de tresoreria i mercat de capitals 

Com a conseqüència de l’activitat tresorera i del mercat de capitals, s’incorre en els riscs habituals 
d’aquest tipus d’operatòria: risc de crèdit, risc de tipus d’interès i riscs específics de mercat. 

Amb l’objectiu de controlar i reduir aquests riscs, s’han establert límits per a cada cas, que es 
recullen en el Manual de polítiques de gestió i control de riscs en mercats financers, que revisa 
anualment el Consell d’Administració. 
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(c) Mesurament del risc de mercat 

• Valor en risc (VaR) 

El desenvolupament en l’explotació de l’eina Panorama ha possibilitat la utilització de la 
metodologia VaR per mesurar eficientment els riscs de mercat. Aquesta metodologia s’aplica 
amb els paràmetres següents: 

 

- Aplicació a tipus d’interès, renda variable, tipus de canvi i volatilitat. 

- Nivell de confiança del 99% i un horitzó temporal d’1 dia i de 10 dies.  

- Model de càlcul «paramètric» 

S’adjunten quadres de les posicions en renda fixa desglossats per emissors i venciment i de les 
posicions en derivats de mercats no organitzats, (swaps de tipus d’interès i opcions sobre tipus 
d’interès, canvi i valors) classificats per venciment el 31 de desembre de 2007.  

 

 

Renda fixa (nominals en milers d’EUR) 

  
Venciment 

 
 

Cartera 

 
Tipus 

d’emissor 

 
Fins a 
un mes 

 
Entre 1 i 
3 mesos 

 
Entre 3 i 
12 mesos 

 
Entre 1 i 5 

anys 

 
Més de 5 

anys 

 
Venciment 

indeterminat 

 
 

Total 

Inversió a 
venciment 

Pública – – – 18.035 – – 18.035 

Inversió reditícia  – – – – – – – 

Valor raonable  
amb canvis en         
pèrdues i guanys 

 – – – – – – – 

Disponible per a 
venda 

Pública – 10.000 81.000 100.252 2.533 – 193.785 

Disponible per a 
venda 

Privada – 953 1.503 384.000 134.095 5.571 526.122 

 

Derivats (nominals en milers d’EUR) 

  
Venciment 

 
 

Producte 

 
Fins a 
un mes 

 
Entre 1 i 3 

mesos 

 
Entre 3 i 
12 mesos 

 
Entre 1 i 5 

anys 

 
Més de 
5 anys 

 
 

Total 

Permutes financeres sobre tipus 
d’interès 

– – – 712.111 1.621.463 2.333.574 

Equity swaps – – 7.253 16.835 – 24.088 

Opcions sobre renda variable – – 2.901 16.834 – 19.735 

Opcions sobre tipus d’interès – – – 171.526 1.157 172.563 

Compres de divisa a termini 139 2.141 1.107 – – 3.387 
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(d) Risc de crèdit 

La política institucional de risc de crèdit, la proposa la Sotsdirecció General de Riscs, i 
l’aprova el Consell d’Administració. S’hi defineixen les estratègies de diversificació, la 
definició de límits, les atribucions de facultats de concessió i els procediments de seguiment i 
control. 

Organització de la funció de risc de crèdit: 
 
La funció de gestió i control del risc de crèdit està estructurada en els blocs de procés següents: 
 

• Procés de sol·licitud i d’admissió 
• Procés d’anàlisi i de decisió 
• Procés de seguiment i de control 
• Procés de recuperació (si escau) 

 
L’execució d’aquestes polítiques i d’aquests processos es desenvolupa d’acord amb: 
 

• L’assignació de funcions específiques a diferents unitats. 
• La utilització d’eines i de procediments adequats a aquestes funcions. 
• L’assignació de facultats i l’existència de comitès específics per decidir operacions, i 

per controlar-les i fer-ne un seguiment. 
 

 
Models de quantificació i qualificació de riscs 

 
 En l’orientació contínua de la Caixa cap a millors pràctiques de gestió i control, es participa 

des de fa uns quants anys en el projecte sectorial de CECA d’adaptació al marc normatiu 
conegut com Basilea II (BIS II), i s’ha dissenyat un Pla director d’implantació progressiva de 
models de quantificació i qualificació de riscs per a tots els sectors de risc creditici: 

 
− Particulars / empreses 
− Personals / hipotecaris / targetes 

 
 L’aplicació d’aquests models permet: 
 

− Més eficiència en els processos de sol·licitud i d’admissió. 
− Millor aplicació de criteris objectius de valoració. 
− Menys arbitrarietat en la concessió d’operacions de petit import. 
− Més disponibilitat de dades d’anàlisi de les possibles causes de morositat. 

Per al sector de particulars, s’ha mantingut, en l’exercici del 2007, l’scoring de consum amb 
caràcter vinculant, fet que suposa ja un volum de dades estadístiques prou important com per 
iniciar aviat l’evolució del model sectorial a un altre de particular que estigui adaptat a les 
característiques de la cartera de la nostra institució. Això, sense cap dubte, millorarà la gestió 
de riscs en aquest tipus d’operacions. 
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De la mateixa manera, per al sector de particulars, s’ha fet vinculant la sanció de l’scoring 
hipotecari i de targetes. D’aquesta manera, els productes que tradicionalment requereix el 
sector de particulars han entrat de ple en la gestió integral de riscs i tenen el suport d’eines 
imprescindibles per concedir-los i fer-ne un seguiment. 

Així mateix, amb la base de dades d’«Estats financers», s’han pogut qualificar totes les 
empreses amb disponibilitat de balanços. Amb això, es podrà fer la classificació de bona part 
de la nostra cartera creditícia segons els diferents nivells de risc. 

 

Qualitat creditícia 

L’excel·lent qualitat creditícia de “Sa Nostra” constitueix un gran avantatge competitiu i permet 
que l’Entitat afronti amb vista al futur un progressiu creixement de la inversió amb la seguretat 
que continuarà generant valor de forma sostinguda en el temps.  

En aquest exercici s’ha mantingut el percentatge de morositat aconseguit durant l’exercici 
anterior, la qual cosa suposa una millora significativa atesa la conjuntura actual i l’evolució 
d’aquest índex en el sector. “Sa Nostra” presenta el millor índex entre les caixes. Això posa en 
evidència la qualitat dels processos de recuperació, basats en la gestió constant de les 
situacions d’impagament. 

Així mateix, en l’exercici del 2007, el risc creditici dubtós s’ha mantingut en els volums de 
l’exercici anterior, cosa que resulta altament meritòria. A més del rigor en l’anàlisi de les 
operacions, a aquest èxit també ha contribuït la millora dels processos de gestió i recobrament 
en l’inici de les situacions d’impagament.  

 

 

(e) Risc de derivats 

Els derivats contractats són valorats i comptabilitzats al seu valor raonable. Es consideren els 
preus de mercats actius per als contractes en mercats organitzats i els models de valoració per als 
contractats en mercats no organitzats.  
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(f) Matriu de concentració de riscs 
 

Un detall de les concentracions de riscs dels distints instruments financers per zones geogràfiques, 
contrapart, divisa i qualitat creditícia el 31 de desembre de 2007 i de 2006 es mostra a continuació: 

• El 31 de desembre de 2007 

 
 Milers d’euros 

 Dipòsit en Valors     
 entitats representatius Instruments  Crèdits a   

 de crèdit de deute de capital Derivats la clientela Total 

Zones geogràfiques       
 Espanya 372.034 719.585 347.051 2.808 8.829.822 10.271.300 
 Països de la UEM 6.010 5.092 94.124 – 110.807 216.033 

 La resta de països 1.587 17.004 – – 170.186 188.777 

       

 379.631 741.681 441.175 2.808 9.110.815 10.676.110 

Contrapart       
 Entitats de crèdit 379.631 17.823 46.711 2.344 – 446.509 
 Administracions públiques residents – 215.723 – – 82.718 298.441 
 Administracions públiques no residents – – – – – – 
 Altres sectors privats residents – 499.493 300.339 464 8.747.104 9.547.400 

 Altres sectors privats no residents – 8.642 94.124 – 280.993 383.759 

       

 379.631 741.681 441.175 2.808 9.110.815 10.676.110 

Divisa       
 Euro 361.323 741.681 441.175 2.808 8.902.130 10.676.110 
 Dòlar USA 10.755 – – – 205.538 – 
 Lliures esterlines 7.518 – – – – – 
 Iens – – – – 125 – 

 Altres 35 – – – 3.022 – 

       

 379.631 741.681 441.175 2.808 9.110.815 10.676.110 

 

• El 31 de desembre de 2006 
 Milers d’euros 

 Dipòsits en Valors     
 entitats  representatius Instruments  Crèdits a  

 de crèdit de deute de capital Derivats la clientela Total 

Zones geogràfiques       
 Espanya 389.197 220.014 272.829 – 7.407.736 8.289.776 
 Països de la UEM 15.025 3.303 81.332 – 122.549 222.209 

 La resta de països 2.564 17.803 1 – 144.749 165.117 

       

 406.786 241.120 354.162 – 7.675.034 8.677.102 

Contrapart       
 Entitats de crèdit 406.786 5.131 30.910 –  442.827 
 Administracions públiques residents – 217.673 – – 55.454 273.127 
 Administracions públiques no residents –  – – 592 592 
 Altres sectors privats residents – 3.191 241.920 – 7.352.282 7.597.393 

 Altres sectors privats no residents – 15.125 81.332 – 266.706 363.163 

       

 406.786 241.120 354.162 – 7.675.034 8.677.102 

Divisa       
 Euro 371.365 241.120 354.161 – 7.584.950 8.551.596 
 Dòlar USA 30.539 – 1 – 89.776 120.316 
 Lliures esterlines 4.654 – – – – 4.654 
 Iens 56 – – – 246 302 

 Altres 172 – – – 62 234 

       

 406.786 241.120 354.162 – 7.675.034 8.677.102 
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(51)  Informació per segments de negoci 

El Grup ha estructurat la informació per segments, tal com s’estableix en la NIC 14, segons les 
línies de negoci (segment primari) i seguint una distribució geogràfica (segment secundari). 

Addicionalment, la NIC 14 estableix que s’ha d’informar de tots els segments que suposin almenys 
el 10% dels ingressos externs o interns totals, o que tinguin uns resultats que suposin almenys el 
10% dels guanys o pèrdues o que tinguin uns actius que suposin almenys el 10%. Igualment, s’ha 
d’informar dels segments independentment del seu volum i que suposin agregadament almenys el 
75% dels ingressos ordinaris del Grup.  
 
D’acord amb el que s’ha dit, el Grup inclou un detall de resultats per línies de negoci que superen 
aquests percentatges. A més, no s’inclou informació sobre distribució geogràfica perquè fan 
pràcticament la totalitat de la seva activitat a Espanya. 
 
 

 

Sector 
d’entitats 
de crèdit 

Entitats 
d’assegurances Altres entitats Ajusts i eliminacions TOTAL

1.    INTERESSOS I RENDIMENTS ASSIMILATS  523.667     (7.025) 516.642

2.    INTERESSOS I CÀRREGUES ASSIMILADES 313.448     (6.057) 307.391

        2.1.  Remuneració de capital amb naturalesa de passiu financer  3.905       3.905

        2.2.   Altres 309.543     (6.057) 303.486

3.    RENDIMENT DELS INSTRUMENTS DE CAPITAL  3.656       3.656

A)   MARGE D’INTERMEDIACIÓ 213.875     (968) 212.907

4.   RESULTATS D’ENTITATS VALORADES 
      PEL MÈTODE DE PARTICIPACIÓ 

23.396    (18.034) 5.362

        4.1.   Entitats associades 5.362       5.362

        4.2.   Entitats multigrup (1.260)     1.260 –

        4.3.   Entitats del Grup 19.294     (19.294) – 

5.    COMISSIONS PERCEBUDES  47.673     (2.775) 44.898

6.    COMISSIONS PAGADES  8.394      8.394

7.    ACTIVITAT D’ASSEGURANCES   17.131   1.426 18.557

        7.1.   Primes d’assegurances i reassegurances cobrades   203.808   (838) 202.970

        7.2.   Primes de reassegurances pagades    7.641     7.641

        7.3.  Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb 
assegurances  

  235.118   (3.367) 231.751

        7.4.   Ingressos per reassegurances   3.234     3.234

        7.5.   Dotacions netes a passius per 
                 contractes d’assegurances  

  (20.223)   690 (19.533)

        7.6.   Ingressos financers    39.540   (4.666) 34.874

        7.7.   Despeses financeres    6.915   (4.253) 2.662

8.    RESULTATS DE LES OPERACIONS FINANCERES (NET)  21.378 297 (389)  –  21.286

        8.1.   Cartera de negociació 760       760

        8.2.   Altres instruments financers a valor raonable 
amb canvis en pèrdues i guanys  

(17)       (17)

        8.3.   Actius financers disponibles per a la venda  21.112   (690)    20.422

        8.4.   Inversions creditícies           

        8.5.   Altres  (477) 297 301    121
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Sector  
d’entitats  
de crèdit 

Entitats  
d’assegurances 

Altres entitats Ajusts i eliminacions TOTAL 

    DIFERÈNCIES DE CANVI (NET)  89       89

B)    MARGE ORDINARI  298.017 17.428 (389) (20.351) 294.705

10. VENDES I INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS NO 
FINANCERS 

    29.531  29.531

11.   COST DE VENDES      16.535 (2.775) 13.760

12.   ALTRES PRODUCTES D’EXPLOTACIÓ 7.782      7.782

13.   DESPESES DE PERSONAL  105.654   2.302   107.956

14.   ALTRES DESPESES GENERALS D’ADMINISTRACIÓ 45.901 1.404 1.155 (851) 47.609

15.   AMORTITZACIÓ 10.872   4.541   15.413

        15.1.  Actiu  material  8.780   4.521   13.301

        15.2.  Actiu intangible  2.092   20   2.112

16.   ALTRES CÀRREGUES D’EXPLOTACIÓ 2.158      2.158

C)    MARGE D’EXPLOTACIÓ 141.214 16.024 4.609 (16.725) 145.122

17.   PÈRDUES PER DETERIORAMENT D’ACTIUS (NET)  35.111  32 (32)  35.111

        17.1.   Actius financers disponibles per a la venda  1.431      1.431

        17.2.   Inversions creditícies  32.870      32.870

        17.3.   Cartera d’inversió a venciment          

        17.4.   Actius no corrents en venda  10       10

        17.5.   Participacions         

        17.6.   Actiu material           

        17.7.   Fons de comerç 800    32  (32)  800 

        17.8.  Altre actiu intangible           

        17.9.  La resta d’actius           

18.   DOTACIONS A PROVISIONS (NET)  7.806   133 (690) 7.249

19.  INGRESSOS FINANCERS D’ACTIVITATS NO FINANCERES      546 1.275 1.821

20.  DESPESES FINANCERES D’ACTIVITATS NO FINANCERES      4.272 (106) 4.166

21.   ALTRES GUANYS  6.473 2.401 890 (3.380) 6.384

        21.1.  Guanys per venda d’actiu material  1.859   320   2.179

        21.2.  Guanys per venda de participacions  2.822       2.822

        21.3.  Altres conceptes  1.792 2.401 570 (3.380) 1.383

22.   ALTRES PÈRDUES  385 305 485 1 1.176

        22.1.  Pèrdues per venda d’actiu material  98      98

        22.2.  Pèrdues per venda de participacions         

        22.3.  Altres conceptes  287 305 485 1 1.078

D)    RESULTAT ABANS D’IMPOSTS  104.385 18.120 1.123 (18.003) 105.625

23.   IMPOST SOBRE BENEFICIS  26.464 6.136 661 (6.386) 26.875

24.   DOTACIÓ OBLIGATÒRIA A OBRES I FONS SOCIALS      

E)    RESULTAT DE L’ACTIVITAT ORDINÀRIA  77.921 11.984 462 (11.617) 78.750

25.   RESULTAT D’OPERACIONS  INTERROMPUDES  (NET)          

F)     RESULTAT CONSOLIDAT DE L’EXERCICI 77.921 11.984 462 (11.617) 78.750

26.   RESULTAT ATRIBUÏT A LA MINORIA     28  801 829

G)    RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP 77.921 11.984 434 (12.418) 77.921
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Aspectes determinants: 

L’exercici del 2007 s’ha caracteritzat, des del punt de vista econòmic i financer, pels factors següents: 

• Durant el primer semestre del 2007 els tipus d’interès varen continuar la marcada línia alcista iniciada 
el 2006. Ja es començava a veure una desacceleració del crèdit hipotecari mentre la inversió 
empresarial començava a rellevar la inversió en construcció. Es comença a produir un canvi en el patró 
de creixement de l’economia espanyola. 

• En la segona meitat de l’any, especialment a partir del mes d’agost, la crisi de les hipoteques subprime 
als EUA provoca una fallida absoluta de confiança en el sistema financer mundial. Encara que els 
bancs americans són els més perjudicats, els efectes de la crisi financera s’han sentit a tot el món. La 
crisi, que al començament és una crisi de falta d’informació i de transparència (se’n desconeix l’abast i 
la profunditat), acaba per afectar tot el sistema financer. Es posa de manifest un risc elevat, no tan sols 
de liquiditat (pal·liat per les intervencions de la FED i del BCE), sinó també de crèdit; es tanquen els 
mercats, i s’amplia el diferencial depo-repo fins a 50-70 (fins i tot 90) punts bàsics. 

• El tancament dels mercats financers provoca que l’única via de finançament de les inversions 
creditícies sigui el passiu detallista. Això ha implicat una certa contracció en la concessió del crèdit i 
un fort impacte en l’increment del cost del passiu. 

• En el conjunt de l’any, l’economia balear s’ha continuat accelerant per cinquè any consecutiu, ja que 
ha registrat un creixement del PIB no agrari del 2,7%, dues dècimes percentuals superior al del 2006, 
si bé ha mostrat símptomes d’esgotament del recorregut a l’alça en experimentar una progressiva 
desacceleració a mesura que avançava l’any. Persisteix el diferencial negatiu respecte de la mitjana 
nacional (3,8%). 

• Quant al mercat laboral balear, malgrat el bon ritme de creixement econòmic que encara s’hi ha 
observat, ha començat a tenir símptomes de debilitació, tant pel que fa a l’ocupació (el nombre de 
treballadors afiliats a la Seguretat Social ha crescut un 3,3% enfront d’un 4,8% de l’any anterior), com, 
sobretot, a l’atur registrat, que ha crescut (3,1%) després de dos anys de trajectòria a la baixa. 

• Amb referència a l’evolució dels preus, les Balears tanquen l’exercici amb la taxa més elevada des de 
l’any 2002 (3,9%), impulsada pel repunt de l’alimentació bàsica i el petroli, encara que tres dècimes 
inferior a la mitjana espanyola. La inflació ha continuat per sobre de la mitjana de la zona euro (3,1%) 
així com dels principals països emissors de turisme a les Illes (Regne Unit 2,1% i Alemanya 3,1%). 
Aquesta dinàmica, que s’ha convertit en crònica en els darrers anys, adquireix una importància 
especial en una economia fortament orientada a l’exterior com la de les Balears. 
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L’economia balear per sectors:  

• El sector de la indústria ha crescut l’1,6%, dues dècimes menys que el 2006.  

• El sector de la construcció, impulsor de l’economia balear en els darrers anys, ha començat a baixar 
de revolucions i ha registrat una taxa del 2,9%, dues dècimes per sota de l’any anterior. De totes 
maneres, l’alentiment del sector ha estat moderat per comparació amb la resta d’economies 
desenvolupades (l’espanyola inclosa), gràcies a la inèrcia de projectes, tant d’obra privada com 
pública, que s’arrossegaven des del 2006 i que s’han acabat executant el 2007. 

• L’evolució favorable dels registres turístics ha possibilitat que el sector de serveis hagi estat l’únic 
capaç de mostrar una acceleració del creixement, que ha aconseguit el 2,7%, tres dècimes percentuals 
més que en l’exercici passat. 

• Pel que fa a la demanda, el creixement del consum privat s’ha situat en el 2,7% (enfront del 2,4% del 
2006), gràcies a l’evolució positiva del consum de no residents, atès que la despesa de les llars s’ha 
desaccelerat.  

 

Repercussions en el Grup “Sa Nostra”: 

Els efectes globals anteriors han suposat un vertader repte per al Grup “Sa Nostra”, que ha estat resolt de 
forma satisfactòria, tal com es resumeix a continuació i es detallarà al llarg d’aquest informe: 

• El creixement del crèdit a la clientela ha estat destacat (1.456 milions, al 18,5% de taxa de variació 
anual). Destaca, en primer lloc, l’import dedicat als préstecs amb garantia real i amb destinació a 
l’habitatge i, en segon lloc, per ordre d’importància, l’increment en el finançament del sector 
productiu i altres convenis. 

• L’increment dels recursos de clients en balanç (415 milions, al 7,9% de taxa anual) s’ha moderat a 
causa de dues circumstàncies rellevants: 1) el tancament dels mercats majoristes ha provocat una forta 
competència entre les entitats financeres per captar l’estalvi detallista, 2) la pujada dels tipus d’interès 
i l’encariment consegüent de les quotes hipotecàries han provocat que les llars tinguin cada vegada 
menys renda disponible. 

• A pesar del desequilibri entre crèdits i dipòsits detallistes, gràcies a la planificació de liquiditat a mitjà 
i llarg termini, “Sa Nostra” ha finançat el gap mitjançant l’emissió de cèdules hipotecàries i pagarés, i 
ha acudit al mercat interbancari quan ha estat necessari. 

• L’evolució del compte de resultats consolidat és netament positiva. Un creixement de tots els marges 
superior al 12%, un volum de comissions percebudes que creixen a doble dígit i unes despeses 
d’explotació inferiors al pressupost situen l’índex d’eficiència de desembre del 2007 en el (50,76%) i 
evoluciona positivament des dels registres marcats en els exercicis precedents.  

• El resultat abans d’imposts del Grup ha estat de 106 MEUR, un 10,8% superior al del desembre de 
2006.  
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ANÀLISI DE LES PRINCIPALS PARTIDES DEL BALANÇ CONSOLIDAT 

 

1. Recursos administrats 

 

El volum total de recursos administrats, dipòsits de clients i representats per valors negociables, passius 
subordinats i desintermediació és de 10.392 MEUR, amb un augment de 1.247 sobre l’exercici anterior, la 
qual cosa equival a créixer a una taxa del 13,64% anual, enfront del 18,58% del passat exercici. 

A diferència de l’any passat, la major part de l’increment anual procedeix del mercat majorista; així, 
l’apartat «Altres finançaments» ha crescut per un import de 779 MEUR, ja que mostra un augment del 
32,11% sobre el desembre anterior. Bona part d’aquesta variació correspon a l’emissió de cèdules 
hipotecàries (719 MEUR) . 

La rúbrica «Recursos en balanç de clients» ha crescut 415 MEUR a una taxa de variació del 7,76%. El 
saldo de productes a venciment (imposicions a termini fix i repos de deute) és l’únic d’entre totes les línies 
de balanç que ha obtingut un creixement positiu, afavorit indubtablement per l’increment dels tipus 
d’interès. La pujada de tipus registrada durant 18 mesos consecutius (des de final del 2005 fins a mitjan 
2007) ha provocat un desplaçament lògic de saldos des de posicions líquides (a la vista) cap a productes 
amb millor retribució. Aquesta pràctica s’ha accentuat, cap a final d’any, com a conseqüència de la 
recrudescència de la competència entre les entitats financeres per apoderar-se de l’estalvi detallista, batalla 
que continuarà, previsiblement, en els pròxims mesos, mentre els mercats financers majoristes estiguin 
seriosament restringits, a pesar dels esforços i les polítiques que duu a terme la FED i el BCE. 

Al contrari, el saldo dels productes a la vista retrocedeix 154 MEUR des de l’inici de l’exercici –6,0%, de 
manera que es trenca el comportament expansiu dels tres anys anteriors quan els tipus d’interès estaven a 
nivells molt baixos. 

El saldo total de dipòsits, que suma als dipòsits de la clientela els dèbits representats per valors negociables 
i els passius subordinats, és de 8.977 MEUR, amb un increment de 1.195 MEUR a una taxa interanual del 
15,4%, enfront d’exercicis anteriors un poc més expansius (l’any passat va ser del 19,6%).  

L’estalvi dels clients instrumentalitzat en productes de fora de balanç presenta, lògicament, una modesta 
taxa de creixement el 2007 (3,8%), inferior a la registrada en exercicis precedents (13,1% el 2006 i 11,0% el 
2005). En moments de tensió de liquiditat, com els que hi ha des de mitjan 2007, les entitats de crèdit 
canalitzen la captació d’estalvi cap a productes de balanç. Això no obstant, els plans de pensions han 
incrementat els seus drets consolidats un 13,2%, seguits dels fons d’inversió, amb un augment del 12,2%, 
més del que ha variat l’IBEX-35 en els darrers 12 mesos. 

2. Tresoreria 

La tresoreria neta, en la qual incloem la massa de Caixa, els dipòsits en bancs centrals i el net entre dipòsits 
presos/cedits a entitats de crèdit, reflecteix un saldo creditor de 1.154 MEUR. Es tracta de l’origen de fons 
necessari que ha permès finançar l’expansió creditícia i altres inversions que el Grup “Sa Nostra” ha 
efectuat el 2007. 
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3. Crèdit a la clientela 

El crèdit a la clientela ha acabat l’any amb un saldo de 9.332 MEUR, i ha registrat una taxa de variació del 
18,5% respecte del tancament del 2006. La taxa de creixement del crèdit s’ha suavitzat el 2007 amb relació 
a la del 2006, en què va aconseguir el 22,6%. A pesar d’això, en valor absolut els increments han estat molt 
semblants durant els dos darrers exercicis. 

El pes més gran del creixement net del crèdit està relacionat amb el finançament en el sector immobiliari, 
començant amb l’adquisició de sòl, la promoció i la construcció d’immobles i acabant amb la subrogació 
d’operacions per part dels adquirents. El crèdit en el sector immobiliari ha permès a les entitats de crèdit, 
principalment orientades a la banca al detall, establir vincles de llarg termini amb els seus clients, aspecte 
molt important i que les situa, a priori, en una posició avantatjosa en moments com l’actual, en què cal 
substituir finançament majorista per dipòsits de clients. 

En segon lloc, obtenen un creixement net important els productes relacionats amb el finançament en el 
sector productiu, tant els dirigits al finançament d’actius fixos com a l’increment del capital circulant. 

Quant a noves operacions, se n’han formalitzat durant l’any un total de 33 mil (409 operacions més que 
l’exercici anterior), per un import de 3.710 MEUR (un 4,69% més que el 2006). En aquest cas, els imports 
finançats més elevats corresponen a activitats productives, i hi ha a continuació el sector de l’habitatge. 

 

4. Actius dubtosos 

Els actius dubtosos totals de tancament del 2007 se situen en 39,9 MEUR (un 3,34% més que els del tancament 
del 2006), i representen el 0,37% de la inversió total (l’any passat l’índex de morositat va ser el 0,44%). 

Pel que fa a la morositat exclusiva del crèdit, aquesta representa un 0,42% de la inversió creditícia (el 
desembre de 2006 va ser del 0,47%). 

Aquest epígraf demostra el creixement sòlid de la inversió a “Sa Nostra” i permet constatar el rigor de les 
polítiques de selecció i seguiment del risc de crèdit.  

Un aspecte molt important de l’anàlisi de la problemàtica dels actius dubtosos és el grau de cobertura 
d’aquests mitjançant els fons de provisió d’insolvències, tant específics com genèrics. En el nostre cas el 
saldo dels fons d’insolvència multipliquen per 4 el dels actius dubtosos (402,0%), i és una ràtio superior a la 
del 2006 (362,1%), i més del doble de la que registràvem el 2004 (132,2%). 

 

5. Valors representatius de deute  

El saldo de la cartera de títols del Grup “Sa Nostra” el desembre de 2007 és de 1.875 MEUR, aquest any ha 
augmentat 660 MEUR, un 54,30% (el desembre de 2006 aquesta variació va ser del 4,1%). 
 
Al llarg de l’exercici s’ha produït un creixement net en títols de renda fixa de 504,5 MEUR, la qual cosa 
equival a un increment del 203,9% respecte de l’any anterior. El saldo de tancament del 2007 va arribar als 
751,9 MEUR. 
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El volum total d’actius elegibles en la primera línia de liquiditat és de 705,6 MEUR, com es desprèn del 
quadre de límit a la liquiditat bàsica de balanç de la matriu. D’aquests, 344,3 MEUR estan cedits el 
desembre de 2007, per la qual cosa l’aportació d’actius elegibles en tancar l’exercici és de 361,3 MEUR. 
 
Pel que fa a instruments de capital, continuam la línia estratègica de diversificació del negoci, i es 
consolida aquest plantejament amb un reforç d’inversió en empreses participades superior al d’anys 
anteriors, per un import pròxim als 77 MEUR (+43%); bona part d’aquest increment (58 MEUR) correspon 
a Invernostra, la resta, a la Caixa. Així mateix, invertim 77 MEUR (+29%) a la cartera de disponible per a 
la venda.  
 

6. Immobilitzat  

L’immobilitzat se situa en 485,6 MEUR, per tant experimenta un creixement de 129,8 MEUR, la qual cosa 
suposa créixer a una taxa del 36,5%. 
 
A diferència de la matriu, la variació anual de la qual és de 27 MEUR, el Grup consolidat augmenta en 
aquest apartat 130 MEUR. Bona part d’aquesta diferència prové de l’actiu material, que augmenta 94 
MEUR (76 MEUR corresponen a inversions immobiliàries d’Invernostra, i la resta, a la matriu). 
  
També és necessari comentar l’increment de l’immobilitzat afecte a l’obra social, el qual prové de la 
reforma que s’ha fet a l’edifici del Centre de Cultura de “Sa Nostra”. 
 
 
 

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT 

1. Marge d’intermediació 

L’evolució que s’ha comentat dels tipus d’interès el 2007 i el creixement de la massa de balanç han 
impulsat el marge d’intermediació a l’alça fins a arribar als 212,9 MEUR, 28,4 milions més que el 
desembre de 2006, la qual cosa significa créixer a una taxa del 15,4%. 
 
El Grup “Sa Nostra” obté un marge d’intermediació excel·lent i s’observa un gran equilibri entre 
l’increment de tipus d’actius i passius. 
 
Comparant el marge d’intermediació amb el volum de balanç mitjà consolidat (ATM), ens situam en 
l’1,94% (el desembre de 2006 el pes era del 2,03%). 
 
La revisió dels tipus d’interès de les operacions de crèdit provoca que els ingressos de les inversions 
augmentin un 46% sobre el tancament de l’exercici anterior; mentre que els costs financers del passiu 
creixen a una taxa del 72%. 
 
Aquí s’aprecien clarament els efectes següents: 
 

• Que el finançament majorista ha de complementar el creixement dels dipòsits detallistes fins a 
equilibrar el creixement del crèdit. 

• Que s’ha reestructurat la massa de balanç des dels dipòsits a la vista cap als dipòsits a termini (en un 
escenari de pujada de tipus). 
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2. Comissions netes (percebudes-pagades) 

Les comissions netes ingressades per la prestació de serveis bancaris arriben als 36,5 MEUR, la qual cosa 
equival a un ingrés addicional de 5,1 MEUR sobre l’exercici precedent, i significa créixer al 16,43%, des 
del –4,66% del 2006 i el 9,52% del 2005. 
 
Els factors més determinants d’aquesta evolució han estat els següents: 
 

• La millora més apreciable prové dels ingressos derivats d’activitats de risc, com ara el descompte 
comercial (38,0%) i els avals (17,8%). 

 
• També s’aprecien creixements notables dels ingressos derivats de les operacions fora de balanç, 

principalment dels que procedeixen dels fons d’inversió i de la companyia d’assegurances en 
concepte de gestió i comercialització d’operacions d’assegurança en la xarxa. Els ingressos per 
gestió i custòdia de valors de les carteres dipositades de clients milloren en un 23,8%. 

 
• Els ingressos sobre mitjans de pagament, que encara representen a prop de la tercera part de les 

comissions totals, han crescut a una taxa del 3,76%, afavorits per l’increment registrat en 
comissions de bestretes d’efectiu i quotes de tenidors, que aconsegueixen pal·liar els ingressos més 
baixos que procedeixen de comerços derivats de la disminució de taxes d’intercanvi. 

 
• Les comissions per servei de cobraments i pagaments i altres serveis relacionats amb comptes a la 

vista, que representen quasi una quarta part de les comissions netes percebudes, s’han mantingut en 
els mateixos nivells de l’exercici del 2006, i han registrat un creixement del 0,37%, seguint la 
tendència que experimenta el mercat quant a la reducció de comissions. Ha disminuït el producte 
obtingut en concepte de manteniment de comptes (–16,8%) i ha augmentat el que procedeix de 
domiciliació/devolució de rebuts (+6,0%) i transferències (+1,5%). 

 

3. Activitat d’assegurances 

El benefici net per activitat d’assegurances arriba als 18,6 MEUR, que representa un creixement de 2,0 
MEUR, equivalent a un 12,2%. Aquest increment es produeix gràcies a la recuperació de 19,5 MEUR de 
dotacions el 2007, mentre que el desembre de 2006 aquestes varen suposar una despesa de 68,3 MEUR. 
 

4. Resultats per operacions financeres i marge ordinari 

Els resultats del Grup de la rúbrica d’operacions financeres presenta un ingrés net de 21,3 MEUR el 2007, 
que augmenten en gran manera els de l’entitat matriu (2,1 MEUR). Aquest increment s’ha produït pels 
beneficis obtinguts amb la venda d’actius financers procedents de diferents filials: 10,6 MEUR 
d’Invernostra, 5,4 MEUR de Zoco i 2,4 MEUR d’Adamante. 
 
Amb aquestes operacions, ens situam en un marge ordinari de 294,7 MEUR, 33,0 MEUR superior al de 
l’exercici del 2006, que significa incrementar-lo en un 12,6% (el desembre de 2006 va ser del 19,1%) i 
situar-lo en el 2,68% sobre actius totals mitjans.  
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5. Despeses d’explotació 

El Grup “Sa Nostra” no tan sols aconsegueix enguany un bon increment dels marges, sinó que ho fa 
acompanyant-lo d’un creixement inferior dels costs d’explotació a pesar de continuar el procés d’expansió 
fora del territori natural de la Caixa. 
 
És contínua la reducció del pes de les despeses d’explotació sobre el balanç mitjà, la qual no s’ha 
interromput en els darrers anys (el 2004 era d’1,94%, el 2005 d’1,74%, el 2006 d’1,50% i el 2007 d’1,36%). 

Així, el conjunt de despeses d’explotació del Grup se situen en 149,6 MEUR (13,7 MEUR més que el 2006, 
un 10,10%).  

Les despeses de personal han augmentat el 10,9% (el desembre de 2006 va ser de 9,8%), i hi incideixen les 
provisions de plaça per afrontar l’expansió d’oficines i el reforç de les accions comercials. El creixement de 
les despeses de personal (10,7%) hauria estat del 7,25% si no hi hagués hagut la celebració del 125è 
aniversari de la Caixa. 

Quant a les altres despeses generals administratives, hem registrat un creixement de 3,5 MEUR, la qual cosa 
representa incrementar-les en un 7,9%. 

L’índex d’eficiència del grup (50,76%), que mesura el percentatge representatiu de despeses d’explotació 
sobre el marge ordinari, millora en més de sis punts percentuals el de la matriu (57,37%) i també millora en 
relació amb el que va registrar el Grup en tacar el 2006 (51,92%).  

6. Marge d’explotació 

Del resultat conjunt de tots els factors anteriorment comentats, s’obté un marge d’explotació de 145,1 
MEUR, un 15,4% superior al del 2006.  

Aquest marge resumeix la capacitat de generar resultats recurrents i significa l’1,32% sobre l’ATM (el 
desembre de 2006 va ser d’1,39%). 

7. Pèrdues per deteriorament d’actius 

La Caixa ha demostrat una bona capacitat per sanejar actius morosos, tal com es desprèn del saldo de 
dubtosos del seu balanç el 31 de desembre. Les pèrdues per deteriorament arriben als 35,1 MEUR, amb un 
augment del 28,4% sobre l’exercici anterior, i signifiquen el 0,32% del balanç mitjà (el desembre de 2006 el 
pes ATM va ser de 0,30%). 

Bona part d’aquestes pèrdues s’atribueixen a l’exigent cobertura genèrica, provisió relacionada amb 
l’estructura de creixement de la inversió creditícia i els nivells de risc assumits. Convé recordar que una part 
important del fons de cobertura genèric queda reconeguda com a recursos propis computables de segona 
categoria i, per tant, contribueix a reforçar la solvència del Grup “Sa Nostra”. 

La despesa de provisió per cobertura específica, calculada d’acord amb la morositat real i el seu temps de 
permanència, ha estat de 14,2 MEUR, amb un augment del 168,7%. 

8. Dotacions a provisions (net) 

Són de 7,2 MEUR, i en conformar-les hi figura l’aportació al fons de jubilacions parcials, per 6,2 MEUR, i 
la cobertura d’avals no desemborsats dubtosos, per 0,8 MEUR.  
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9. Beneficis i menyscaptes extraordinaris 

La suma dels diferents conceptes que integren aquest epígraf del compte de resultats ha suposat un benefici 
de 5,2 MEUR, amb una variació de –4,4 MEUR sobre l’exercici anterior (–45,6%). 

Quant a la matriu, l’increment anual net de beneficis i menyscaptes extraordinaris és de 55,43%. Aquests 
ingressos s’atribueixen principalment a la venda de títols de la cartera d’inversió permanent (2,8 MEUR), a 
la venda d’immobles (1,8 MEUR) i a la recuperació de despeses, valorada en 0,9 MEUR. 

El canvi de comportament entre la Caixa i el Grup està motivat principalment per l’obtenció de menys 
guanys el 2007 respecte del 2006 (en concret –3,3 MEUR d’Invernostra i –1,6 MEUR de la Caixa). 

 

10. Resultats abans d’imposts (BAI)  

Després d’esmentar els fets més rellevants que condueixen a la consecució dels resultats finals, podem 
resumir-ne els condicionants: 

° Un important increment en l’activitat comercial i un context marcat per pujades en el tipus d’interès 
durant el primer semestre de l’any han contribuït a projectar, des del marge d’intermediació, notables 
millores en tots els marges del compte escalar. 

° Una aportació excel·lent per mitjà de comissions netes (36,5 MEUR), a una taxa de creixement del 
16,4%. 

° Un creixement de les despeses d’explotació de 13,7 MEUR, per sota de l’increment registrat en el 
marge ordinari (33,0 MEUR), condueix a una millora en l’eficiència d’1,2 punts percentuals.  

° Un esforç considerable per contenir la morositat, els fruits de la qual ratifiquen l’èxit de les polítiques i 
dels procediments encaminats a limitar els riscs del crèdit. 

Tot això permet obtenir un benefici abans d’imposts de 105,6 MEUR, enfront dels 95,3 del tancament del 
2006, amb una millora del 10,8%. 

 

11. Resultat de l’exercici: beneficis després d’imposts  

El resultat líquid després d’imposts ascendeix a 78,8 MEUR, que significa un augment del 15,6% respecte 
de l’exercici precedent, dels quals es destinaran 11,75 MEUR a l’obra social i la resta reforçarà la massa 
de recursos propis. 
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ALTRES INFORMACIONS 

RECURSOS PROPIS, XARXA COMERCIAL I PLANTILLA, SERVEI AL CLIENT, CONTROL 

DEL RISC, 125è ANIVERSARI DE “SA NOSTRA”, PLA ESTRATÈGIC I PLA D’EXPANSIÓ 

 

1. Recursos propis 

Després d’haver tingut en compte l’aplicació del benefici net de l’exercici del 2007, els recursos propis 
computables, determinats sobre la base dels criteris que estableix la Circular 5/1993 del Banc d’Espanya, 
es valoren en 979,7 MEUR, que impliquen un superàvit de 196,6 MEUR sobre els nivells mínims exigits. 

Els recursos propis augmenten 94,7 MEUR sobre l’exercici anterior, bàsicament a causa de l’augment de 
les reserves de la matriu una vegada incorporats els resultats de l’exercici, la qual cosa permet situar el 
coeficient de solvència en un 10,01%. No ha estat necessari recórrer a emissions de participacions 
preferents o finançaments subordinats per obtenir un coeficient de solvència per sobre de l’objectiu fixat 
del 10%. 

2. Xarxa comercial i plantilla 

Segueix el pla d’expansió iniciat segons el Pla estratègic. Així, el nombre total d’oficines a final del 2007 
és de 299, de les quals 48 són automàtiques. Al llarg de l’any s’han obert 8 oficines en la xarxa operativa, 
totes a la Península (tres a la Comunitat de Madrid, una a Barcelona i quatre a la Comunitat Valenciana). 
El nombre de caixers se situa en 410, amb un increment de 16 respecte de l’any passat. 

En tancar el 2007 la plantilla es compon de 1.619 empleats, i no hi ha personal en situació de llicència 
retribuïda, la qual cosa representa una ampliació de 72 persones sobre l’any anterior. 

Amb això, la productivitat, entesa com a volum de negoci per empleat, passa de 10,8 a 12,0 MEUR, 
equivalent a una millora de l’11,0 %. 

3. Servei d’Atenció al Client 

Des de l’any 1999, “Sa Nostra”, Caixa de Balears disposa del Servei d’Atenció al Client. 

En compliment de l’Ordre 734/2004, d’11 de març, del Ministeri d’Economia, sobre els departaments i els 
serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, que estableix en l’article 17, 
entre altres aspectes, la necessitat d’elaborar un informe de les activitats que han fet aquests serveis al llarg 
de l’exercici anterior i també un resum d’aquest en la memòria anual de les entitats, informam que: 

 
* El 2007, el nombre total de queixes i reclamacions ha estat de 425 (428 el 2006), de les quals 87 han 
estat reclamacions econòmiques (166 el 2006). D’aquestes, 70 s’han resolt a favor del client. 
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* De les anteriors incidències, una es va cursar a través del Banc d’Espanya (3 el 2006). El Servei de 
Reclamacions del Regulador va resoldre arxivar els expedients, ja que el regulador dóna per bona 
l’actuació de “Sa Nostra”, Caixa de Balears. 

4. Control del risc 

El Grup “Sa Nostra” duu a terme una valoració i un control dels riscs financers molt exhaustius.  

La metodologia de la gestió de risc d’interès es basa en tècniques d’anàlisi de l’impacte en el marge 
financer i el valor econòmic de moviments adversos en el tipus d’interès. Aquestes tècniques es completen 
amb simulacions dinàmiques d’escenaris adversos al Grup consolidat que han permès anticipar-se a 
impactes negatius derivats de les distintes sensibilitats d’actius i passius a l’esmentada variació a l’alça dels 
tipus d’interès. 

En relació amb el risc de liquiditat, el Grup “Sa Nostra” té establerts coeficients de liquiditat bàsica (curt 
termini) i liquiditat estructural (estructura financera), així com anàlisis de venciments que permeten 
afrontar tant les demandes de clients com els venciments planificats sense impacte en el compte de 
resultats. 

Com a conseqüència d’aquest seguiment, l’Entitat com a grup es manté dins els límits que preveu el 
Consell d’Administració. 

El Comitè d’Actius i Passius (CAP) constitueix l’òrgan directament responsable de la gestió dels riscs 
globals de tipus d’interès i liquiditat. Aquest comitè és l’encarregat de proposar al Consell d’Administració 
els límits d’actuació i, una vegada definits, adopta les estratègies d’inversió o de cobertura més adequades 
per mitigar l’impacte d’aquests riscs, així com les polítiques de finançament que calguin.  

5. El 125è aniversari de “Sa Nostra”, Caixa de Balears 

“Sa Nostra”, Caixa de Balears es va fundar el 18 de març de 1882 com a fruit d’una iniciativa col·lectiva i 
plural de la societat balear. La seva creació s’emmarca en un moviment ampli d’eclosió d’entitats cíviques 
de caràcter innovador que varen saber veure i aprofitar les potencialitats d’aquesta terra. 

Avui, “Sa Nostra” és l’entitat financera amb finalitat social líder de la nostra comunitat, una institució 
emblemàtica de referència, oberta a nous reptes. I ho és gràcies a la confiança de la població de les Illes 
Balears i dels més de 650.000 clients repartits per les diferents zones on ofereix els seus serveis. Per això, 
el compromís institucional pel que fa a les actuacions de millora permanent i contínua permet afrontar 
aquest nou mil·lenni amb unes estratègies d’adaptació a l’entorn, amb uns instruments de consolidació 
d’objectius i amb plataformes per a noves expansions. 

Amb motiu del 125è aniversari, s’han editat dues publicacions commemoratives: Una mirada. Illes Balears 
1982-2007 i Història de les Balears en còmic. S’ha fet l’exposició «Tradició i contemporaneïtat. Les arts 
plàstiques en la col·lecció de “Sa Nostra”, Caixa de Balears», que ha recorregut totes les Balears. S’ha fet 
un cicle de concerts commemoratius amb la Camerata "Sa Nostra", acompanyada per solistes de prestigi 
internacional, i s’ha recuperat el llibre, en suport digital, Cents anys d’història de les Balears, editat l’any 
1982 amb motiu del centenari.  
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D’altra banda, amb motiu del 125è aniversari, el Govern dels Illes Balears va atorgar a "SA NOSTRA" la 
medalla d’or de la Comunitat Autònoma, com a reconeixement dels mèrits de la institució i l’esforç per 
construir una societat més justa i solidària des de diferents aspectes de la seva activitat: la financera i 
econòmica, i la social i cultural. En definitiva, la medalla d’or distingeix l’Entitat pel seu compromís amb 
la comunitat balear. 

6. Pla estratègic 

El Pla estratègic 2007-2010, aprovat per l’Assemblea General, estableix les línies d’actuació cap als 
clients, el negoci, la solvència i l’obra social, i articula i administra les polítiques d’actuació de l’Entitat i 
l’obra social. Per fer-hi, fixa els objectius següents: 

○ Continuar essent el grup financer de referència de les Illes Balears. 

○ Ser rendible, solvent, productiu i eficient. 

○ Reafirmar la independència de l’Entitat. 

○ Impulsar el compromís amb els clients, la plantilla de professionals, els òrgans de govern, i 
amb la societat i l’entorn on desenvolupa el seu model de negoci. 

 

La competència directa i creixent amb les altres caixes i entitats, tant al territori propi com en el que afecta 
el Pla d’expansió; la irrupció de nous instruments de préstec i d’estalvi; l’ús i l’especialització dels diversos 
canals de distribució per part dels competidors; etc., són realitats que situen “Sa Nostra” en un moment 
òptim per aprofitar les seves potencialitats. En aquest sentit, el Pla estratègic també estableix altres metes: 

⇒ Arribar a més clients, amb millor qualitat de servei, i obtenir un major rendiment dels 
productes. 

⇒ Personalitzar el tracte amb les persones, aproximant-nos als segments estratègics (empreses, 
joves, gent gran, famílies, immigrants, banca privada i finances personals, etc.). 

⇒ Duplicar el volum de negoci i els resultats. 

⇒ Consolidar l’estratègia de participació empresarial. 

⇒ Convertir-se en una entitat més universal, sense menystenir els territoris ja consolidats, 
continuant una política d’expansió a la Península.    

⇒ Aconseguir una obra social més pròxima a la ciutadania i competir també en aquest terreny 
amb altres entitats. 

Amb l’assoliment dels objectius establerts, “Sa Nostra” s’ha d’erigir en una entitat financera i social més 
gran, més productiva, més solvent, més pròxima al client, més competitiva i també més solidària i 
compromesa. 
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7. Pla d’expansió 

El 2007, set noves oficines han obert les portes: Albacete, Gandia, Hospitalet de Llobregat, Rafelbunyol, 
Valdemoro, Collado i Las Rozas són les noves ciutats i zones on “Sa Nostra” ofereix els seus serveis. Totes 
són a la Península, per complir el Pla d’expansió dissenyat en el marc del Pla estratègic. Les primeres 
oficines inaugurades el 2008 són a Aldaia, Felanitx i Fuenlabrada.  

La xarxa d’oficines, operatives i automàtiques, arriba ja a 281, i estan distribuïdes de la manera següent: 
108 a Palma, 108 a la part forana de Mallorca, 23 a les Pitiüses, 22 a Menorca, 11 a Madrid, 5 a València, 1 
a les Canàries, 2 a Barcelona i 1 a Castella-la Manxa. Disposam de 410 caixers automàtics que funcionen 
les 24 hores del dia els 365 dies a l’any, i que permeten que el client faci les seves operacions amb total 
comoditat. Els més de 650.000 clients disposen, de manera paral·lela a les línies de negoci tradicional i 
banca electrònica, d’uns serveis especialitzats en turisme, finances personals, banca d’empreses, sector 
immobiliari, comerç exterior..., i ara, amb Talasso, la companyia creada amb Analistas Financieros 
Internacionales (AFI), també presta serveis d’assessorament i de consultoria d’alt valor afegit a empreses 
familiars i grans patrimonis.  

Hem adquirit un nou edifici a Madrid, situat al carrer d’Alcalá, 28, amb l’objectiu d’aproximar el servei als 
clients, i per convertir-lo en seu central del Pla d’expansió del Grup. L’immoble permetrà desenvolupar els 
serveis de “Sa Nostra” com a entitat financera i oferir banca d’empreses i finances personals, i a més 
acollirà les companyies d’assegurances i serà la seu del grup d’empreses participades a la Península. 

De conformitat amb el que estableix l’article 116 bis de la Llei del mercat de valors, s’inclou la 

informació que es detalla en els apartats següents que és d’aplicació a la Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de las Baleares “SA NOSTRA”. 

Normes aplicables al nomenament i la substitució dels membres de l’òrgan d’administració i a la 

modificació dels Estatuts de la societat 

El Consell d’Administració és l’òrgan que té encomanada l’administració i la gestió financera, així com la 
de l’obra benèfica i social de l’Entitat, per complir els seus fins. 

El Consell d’Administració ha d’estar integrat per quinze vocals, dels quals cinc han de correspondre al 
grup d’impositors, quatre al de corporacions municipals, tres a la Junta Patronal, dos al de consells insulars 
i un al personal de l’Entitat. 

En el cas de cessament d’un vocal abans d’acabar el seu mandat, l’ha de substituir durant el període restant 
el suplent corresponent. Per cada grup de representació s’han de nomenar, només a aquest efecte, tants 
suplents com vocals i pel mateix procediment que aquests.  

La designació dels vocals del Consell d’Administració s’ha de fer de la manera següent: 

a) El nomenament dels que corresponen al grup de representants de les corporacions municipals s’ha de fer 
la manera següent: s’han d’integrar en una sola xifra els ajuntaments amb representació en l’Assemblea 
General de l’Entitat, i aquesta xifra s’ha de considerar com a base de càlcul per al procediment que 
s’estableix a continuació per designar aquests vocals: 

I. Poden presentar llistes tancades de candidats les agrupacions d’ajuntaments que integrin un mínim del 
10% de la xifra que s’hagi determinat com a base de càlcul. 
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II. Les llistes tancades a què es refereix l’apartat anterior han de contenir el mateix nombre de candidats 
que de llocs que puguin adjudicar-se a aquesta representació. De la mateixa forma, les llistes han de 
contenir el mateix nombre de suplents que de candidats. En tot cas, aquests suplents únicament han 
d’ocupar el lloc si no ho fan els candidats proposats en aquesta llista. 

III. Els consellers generals en representació de les corporacions municipals votaran la llista que considerin. 
Per atribuir els llocs de vocal del Consell, s’ha d’aplicar el sistema que preveu l’article 163, de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, igualment és d’aplicació l’article 164 de la 
mateixa norma pel que fa a substitucions. 

IV. La designació pot recaure entre els consellers generals en representació de les corporacions municipals 
o de terceres persones que no tinguin aquesta condició i que compleixin els requisits adequats de 
professionalitat, capacitat i preparació tècnica en matèria econòmica i financera, sense que puguin excedir 
el nombre de dos. D’acord amb la limitació anteriorment exposada i una vegada que per aplicació del que 
disposa el punt iii d’aquest apartat hagin estat cobertes, si s’escauen, les dues vacants susceptibles de ser 
ocupades per persones diferents dels consellers generals d’aquest grup de representació, l’ordre de les 
llistes de candidats s’ha de modificar en el sentit de no computar els candidats que no tinguin la condició 
de conseller general. 

b) El nomenament dels corresponents al grup de representants dels impositors, l’ha de fer l’Assemblea 
General i d’entre els seus membres. 

Pel que fa a la representació d’impositors, poden proposar candidats un nombre de consellers generals 
d’aquest grup no inferior al que resulti de dividir el seu nombre total per vuit. Això no obstant, es poden 
designar fins a un màxim de dues persones que compleixin els requisits adequats de professionalitat, 
capacitat i preparació tècnica en matèria econòmica i financera i que no siguin consellers generals. 

c) El nomenament dels membres representants dels consells insulars, l’ha de fer l’Assemblea General a 
proposta dels consellers generals d’aquest grup. 

La designació pot recaure entre els consellers generals en representació d’aquests consells o de terceres 
persones que no tinguin aquesta condició i que compleixin els requisits adequats de professionalitat, 
capacitat i preparació tècnica en matèria econòmica i financera i sense que puguin excedir el nombre de 
dos. 

d) El nomenament dels corresponents al grup de representants dels empleats de la Caixa, l’ha de fer 
l’Assemblea General a proposta dels consellers generals d’aquest grup i d’entre ells. 

e) El nomenament dels corresponents al grup de representants de la Junta Patronal, l’ha de fer l’Assemblea 
General a proposta dels consellers generals d’aquest grup i d’entre ells.  

2. La proposta de nomenament dels vocals del Consell d’Administració i dels seus suplents s’ha de 
formular, llevat de la representació de les corporacions municipals, per als quals cal ajustar-se a allò que 
estableix el procediment que assenyala el punt i de l’apartat a) d’aquest article, per majoria dels 
components de cada un dels grups que integren l’Assemblea General. En cas que no hi hagi acord entre 
ells, l’Assemblea General, per majoria dels membres assistents, ha de formular els nomenaments oportuns 
dins cada un dels grups que la integren. 

La durada de l’exercici del càrrec de vocal del Consell d’Administració és de quatre anys, sens perjudici 
que siguin reelegits, sempre que es compleixin les mateixes condicions, els mateixos requisits i els 
mateixos tràmits que en el nomenament. 
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La renovació dels vocals del Consell d’Administració s’ha de fer de manera que, respectant la 
proporcionalitat de les representacions que el componin, possibiliti, en tot cas, que en aquest òrgan hi hagi 
un mínim d’un terç dels seus membres amb almenys un any d’experiència en l’exercici del càrrec. 

La renovació dels vocals del Consell perquè hagi transcorregut el termini de 4 anys de mandat, l’ha de fer 
l’Assemblea General en la forma prevista en l’article 25 d’aquests Estatuts. 

Les vacants que es produeixin abans d’acabar el termini de mandat han de ser cobertes automàticament 
pels suplents respectius, els mandats dels quals acabaran en la data en què correspondria rellevar el 
substituït. 

En tot cas, el nomenament, el cessament i la reelecció dels vocals ha de comunicar-se a la conselleria 
competent en matèria de caixes d’estalvis perquè en tingui coneixement i constància. 

Els poders dels membres del Consell d’Administració i, en particular, els relatius a la possibilitat d’emetre 

o recomprar accions 

És competència del Consell d’Administració l’administració i la gestió financera de l’Entitat, així com la 
de la seva obra benèfica i social, i l’ha de representar en judici i fora de judici i pel que fa a tots els 
assumptes pertanyents al gir i tràfic d’aquesta, sense cap limitació. De manera específica, correspon al 
Consell d’Administració:  

a) Exercir, a través del president i del director general, indistintament, la representació jurídica de l’Entitat, 
en judici i fora de judici, pel que fa a tot allò que concerneix el gir i el tràfic d’aquesta i sens perjudici de 
les obligacions i els apoderaments prevists en aquests Estatuts o acordats expressament pel Consell mateix. 

b) Vigilar l’observança fidel dels Estatuts, i proposar a l’Assemblea General l’aprovació dels reglaments 
necessaris per aplicar-los, així com, si escau, les modificacions que consideri convenients. 

c) Executar i fer executar els acords de l’Assemblea General. 

d) Elevar a l’Assemblea General les propostes expressament previstes en aquests Estatuts o qualssevol 
altres que siguin necessàries per al bon govern i l’administració de l’Entitat. 

e) Adoptar totes les disposicions que estimi convenients per a la bona administració dels interessos confiats 
a la seva prudència i especial atenció, i resoldre, així mateix, els casos no prevists en aquests Estatuts, i 
temperar les resolucions a l’esperit pel qual va ser creada l’Entitat. 

f) Elevar a l’Assemblea General la memòria, el balanç anual, el compte de resultats i la proposta 
d’aplicació d’aquests als fins propis de la Caixa perquè, si escau, els aprovi. 

g) Proposar a l’Assemblea General, perquè els aprovi, les obres socials de nova creació o en col·laboració, 
els pressuposts de les ja existents i la seva gestió i administració, de conformitat amb les disposicions 
legals i segons criteris de racionalitat econòmica i màxim servei en l’àmbit en què la Caixa desenvolupi les 
seves activitats. 

h) Nomenar totes les comissions o ponències que estimi convenients per estudiar millor els temes concrets 
que siguin competència seva. 

i) Nomenar del seu si vuit vocals que han de constituir, juntament amb el director general, la Comissió 
Executiva durant un període de quatre anys. 

136



INFORME ANUAL 07

 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD  

DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

 

31 de desembre de 2007 
 

  

j) Nomenar, sens perjudici de la confirmació que correspon a l’Assemblea General, el director general, i 
proposar-ne, si escau, la destitució, així com designar, a proposta de la Comissió Executiva, el director 
general adjunt i els sotsdirectors que es considerin convenients. 

k) Posar a disposició de la Comissió de Control els documents, els antecedents i les dades necessàries 
perquè compleixi la seva funció. 

l) Determinar, acordar i efectuar la inversió dels fons de l’obra benèfica i social. 

m) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació d’un codi de conducta i d’actuació de l’Entitat. 

n) Aprovar les operacions a què es refereix l’article 28 d’aquests Estatuts. 

o) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació de les percepcions que puguin percebre per dietes i 
despeses de desplaçament els membres dels òrgans de govern en la forma prevista en els apartats 1 i 2 de 
l’article 11 d’aquests Estatuts. 

p) Autoritzar, de conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 11 d’aquests Estatuts, l’establiment 
d’indemnitzacions o de qualsevol altre tipus de clàusula de garantia o de blindatge per als casos de 
cessament de persones vinculades a la Caixa per una relació laboral de caràcter especial de personal d’alta 
direcció. 

q) Proposar, si és procedent i en la forma prevista en l’article 44 d’aquests Estatuts, a l’Assemblea General 
la retribució del president de la Caixa. 
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Annex I 
Pàg. 1 de 7 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“SA NOSTRA” 

 

Balanç de situació  
el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

 

(Expressat en milers d’euros) 

 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 

 

ACTIU 31.12.07 31.12.06 
   
Caixa i dipòsits en bancs centrals (nota 5) 167.675 131.287 
   
Cartera de negociació (nota 6) 2.808 2.038 
 Dipòsits en entitats de crèdit  – – 
 Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
 Crèdit a la clientela – – 
 Valors representatius de deute – – 
 Altres instruments de capital  – – 
 Derivats de negociació  2.808 2.038 
  Promemòria: prestats o en garantia – – 

    
Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (nota 7) – 3.139 
 Dipòsits en entitats de crèdit – – 
 Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
 Crèdit a la clientela – – 
 Valors representatius de deute – 3.139 
 Altres instruments de capital  – – 
  Promemòria: prestats o en garantia   
    
   
Actius financers disponibles per a la venda (nota 8) 947.656 382.565 
 Valors representatius de deute  722.281 218.356 
 Altres instruments de capital  225.375 164.209 
  Promemòria: prestats o en garantia 335.086 121.582 
   
   
Inversions creditícies (nota 9) 9.279.359 7.930.838 
 Dipòsits en entitats de crèdit  272.010 334.375 
 Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
 Crèdit a la clientela 8.972.008 7.545.728 
 Valors representatius de deute – – 
 Altres actius financers 35.341 50.735 
  Promemòria: prestats o en garantia – – 
    
   
 Cartera d’inversió a venciment (nota 10) 19.215 19.169 
  Promemòria: prestats o en garantia 12.208 5.906 
    
Ajusts a actius financers per macrocobertures   
    
Derivats de cobertura (nota 11) 16.984 27.144 
    
Actius no corrents en venda (nota 12) 6.491 5.984 
 Dipòsits en entitats de crèdit  – – 
 Crèdit a la clientela  – – 
 Valors representatius de deute  – – 
 Instruments de capital  – – 
 Actiu material  6.491 5.984 
 La resta d’actius  – – 
   
   
Participacions (nota 13) 213.864 189.316 
 Entitats associades 47.871 36.630 
 Entitats multigrup 61.093 47.935 
 Entitats del Grup 104.900 104.751 
    
   
Contractes d’assegurances vinculats a pensions (nota 14) 55.600 56.594 
    
Actiu material (nota 15) 200.913 184.933 
 D’ús propi 190.505 176.579 
 Inversions immobiliàries  – – 
 Altres actius cedits en arrendament operatiu – – 
 Afectes a l’obra social 10.408 8.354 
  Promemòria: adquirit en arrendament financer – – 
   
Actiu intangible (nota 16) 16.995 6.871 
 Fons de comerç – – 
 Altre actiu intangible 16.995 6.871 
    
Actius fiscals (nota 17) 59.089 58.962 
 Corrents  – – 
 Diferits  59.089 58.962 
    
Periodificacions (nota 18) 1.633 2.554 
    
Altres actius (nota 19) 19.916 43.582 
   
TOTAL ACTIU 11.008.198 9.044.976 
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Annex I 
Pàg. 2 de 7 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“SA NOSTRA” 

 

Balanç de situació  
el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

 

(Expressat en milers d’euros) 

 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 

 
PASSIU 31.12.07 31.12.06 

   
Cartera de negociació (nota 20) 2.154 1.133 
 Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
 Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida  – – 
 Dipòsits de la clientela  – – 
 Dèbits representats per valors negociables  – – 
 Derivats de negociació  2.154 1.133 
 Posicions curtes de valors  – – 

   
   
   
Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys – – 
 Dipòsits d’entitats de crèdit – – 
 Dipòsits de la clientela  – – 
 Dèbits representats per valors negociables  – – 

   
   
   
Passius financers a valor raonable en canvis en patrimoni net – – 
 Dipòsits d’entitats de crèdit  – – 
 Dipòsits de la clientela  – – 
 Dèbits representats per valors negociables  – – 

   
   
    
Passius financers a cost amortitzat (nota 21) 10.188.445 8.366.462 
 Dipòsits de bancs centrals  65.000 – 
 Dipòsits d’entitats de crèdit   1.121.430 548.069 
 Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida  – – 
 Dipòsits de la clientela  8.295.299 7.293.319 
 Dèbits representats per valors negociables  310.477 119.634 
 Passius subordinats  335.226 335.693 
 Altres passius financers  61.013 69.747 

   
   
   
Ajusts a passius financers per macrocobertures – – 
   
Derivats de cobertura (nota 11) 108.667 37.624 
   
Passius associats amb actius no corrents en venda – – 
 Dipòsits de la clientela  – – 
 La resta de passius  – – 

   
   
   
Provisions (nota 22) 86.298 82.496 
 Fons per a pensions i obligacions similars 80.366 77.392 
 Provisions per a imposts  – – 
 Provisions per a riscs i compromisos contingents  5.462 4.679 
 Altres provisions  470 425 

   
   
   
Passius fiscals (nota 17) 35.887 30.546 
 Corrents 92 860 
 Diferits 35.795 29.686 

   
   
   
Periodificacions (nota 18) 24.910 31.546 
   
Altres passius (nota 19) 11.806 10.417 
 Fons de l’obra social 10.713 8.400 
 La resta  1.093 2.017 

   
Capital amb naturalesa de passiu financer – – 

   
TOTAL PASSIU 10.458.167 8.560.224 
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Annex I 
Pàg. 3 de 7 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“SA NOSTRA” 

 

Balanç de situació  
el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

 

(Expressat en milers d’euros) 

 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 

 
PATRIMONI NET 31.12.07 31.12.06 

    
Ajusts per valoració (nota 24) 35.854 21.241 
 Actius financers disponibles per a la venda 35.854 21.241 
 Passius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net – – 
 Cobertures dels fluxos d’efectiu – – 
 Cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger – – 
 Diferències de canvi – – 
 Actius no corrents en venda – – 

    
Fons propis 514.177 463.511 
 Capital o fons de dotació – – 
  Emès – – 
  Pendent de desemborsament no exigit (–) – – 

   
   
   
 Prima d’emissió – – 
   
 Reserves (nota 23) 451.912 421.316 
  Reserves (pèrdues) acumulades  451.912 421.316 
  Romanent – – 

   
   
   
 Altres instruments de capital – – 
  D’instruments financers composts – – 
  La resta – – 

   
   
   
 Menys: valors propis – – 
   
 Quotes participatives i fins associats (caixes d’estalvi) – – 
  Quotes participatives – – 
  Fons de reserves de quotapartícips – – 
  Fons d’estabilització – – 

   
   
   
Resultat de l’exercici 62.265 42.195 
   
 Menys: dividends i retribucions – – 

   
TOTAL PATRIMONI NET 550.031 484.752 

   
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 11.008.198 9.044.976 

   
Promemòria – – 
 Riscs contingents (nota 25) 578.425 648.781 
  Garanties financeres 478.425 398.781 
  Actius afectes a obligacions de tercers – – 
  Altres riscs contingents 100.000 250.000 

   
   
   
 Compromisos contingents (nota 25) 1.970.630 1.530.721 
  Disponibles per tercers 1.906.513 1.490.793 
  Altres compromisos 64.117 39.928 
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Annex I 
Pág. 4 de 7 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“SA NOSTRA” 

 
Comptes de pèrdues i guanys  per als exercicis anuals 

acabats el 31 de desembre de 2007 i de 2006 
 

(Expressats en milers d’euros) 
 
 

 
 
La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 

 
 31.12.07 31.12.06 

   
 Interessos i rendiments assimilats (nota 27) 510.667 350.785 
 Interessos i càrregues assimilades (nota 27) 305.554 178.614 
  Remuneració de capital amb naturalesa de passiu financer – – 
  Altres 305.554 178.614 
 Rendiment d’instruments de capital 22.649 21.901 
  Participacions en entitats associades  1.156 952 
  Participacions en entitats multigrup 4.850 5.550 
  Participacions en entitats del Grup  15.495 9.241 
  Altres instruments de capital 1.148 6.158 

   
   
   
Marge d’intermediació 227.762 194.072 
   
 Comissions percebudes (nota 28) 47.374 42.891 
 Comissions pagades (nota 28) 8.286 7.723 
 Resultats d’operacions financeres (net) (nota 29) 2.055 (839) 
  Cartera de negociació 589 (871) 
  Altres instruments financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  (17) (323) 
  Actius financers disponibles per a la venda  1.960 224 
  Inversions creditícies  – – 
  Altres  (477) 131 
 Diferències de canvi (net) (nota 30) 89 666 

   
Marge ordinari 268.994 229.067 
   
 Altres productes d’explotació 5.032 5.846 
 Despeses de personal (nota 31) 102.265 92.408 
 Altres despeses generals d’administració (nota 32) 44.557 41.714 
 Amortització 10.365 9.180 
  Actiu material (nota 15) 8.327 7.793 
  Actiu intangible (nota 16) 2.038 1.387 
 Altres càrregues d’explotació  2.158 2.593 

   
Marge d’explotació 114.681 89.018 
   
 Pèrdues per deteriorament d’actius (net)  35.813 26.405 
  Actius financers disponibles per a la venda  (16) (323) 
  Inversions creditícies  34.531 26.183 
  Cartera d’inversió a venciment – – 
  Actius no corrents en venda  – – 
  Participacions 1.298 545 
  Actiu material  – – 
  Fons de comerç – – 
  Altre actiu intangible  – – 
  La resta d’actius   – – 
 Dotacions a provisions (net)  7.072 8.269 
 Altres guanys (nota 33) 5.743 4.181 
  Guanys per venda d’actiu material  1.859 3.423 
  Guants per venda de participacions  2.822 – 
  Altres conceptes  1.062 758 
 Altres pèrdues (nota 33) 222 629 
  Pèrdues per venda d’actiu material  92 163 
  Pèrdues per venda de participacions  – – 
  Altres conceptes  130 466 

   
Resultat abans d’imposts  77.317 57.896 
   
 Impost sobre beneficis (nota 41) 15.052 15.701 
 Dotació obligatòria a obres i fons socials – – 

   
Resultat de l’activitat ordinària  62.265 42.195 
   
 Resultat d’operacions interrompudes (net)  – – 

   
Resultat de l’exercici 62.265 42.195 
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                   Annex I 

            Pàg. 5 de 7 
Caja de Ahorros y  Monte de Piedad. de las Baleares 

“SA NOSTRA” 
 

Estat de canvis en el patrimoni net 
31 de desembre de 2007 i de 2006 

 
(Expressats en milers d’euros) 

 
 

 
La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 

 31.12.07 31.12.06 

   
Ingressos nets reconeguts directament en el patrimoni net 14.614 9.105 
 Actius financers disponibles per a la venda  14.614 9.105 
  Guanys/pèrdues per valoració  21.104 13.168 
  Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  (158) (113) 
  Imposts sobre beneficis  (6.332) (3.950) 
  Reclassificacions – – 

   
 Altres passius financers a valor raonable  – – 
  Guanys/pèrdues per valoració  – – 
  Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  – – 
  Imposts sobre beneficis  
         Reclassificacions 

– 
– 

– 
– 

   
 Cobertures dels fluxos d’efectiu – – 
  Guanys/pèrdues per valoració  – – 
  Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  – – 
  Imports transferits al valor comptable inicial de les partides cobertes  – – 
  Imposts sobre beneficis  
         Reclassificacions 

– 
– 

– 
– 

   
 Cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger  – – 
  Guanys/pèrdues per valoració  – – 
  Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  – – 
  Imposts sobre beneficis  
         Reclassificacions 

– 
– 

– 
– 

   
 Diferències de canvi – – 
  Guanys/pèrdues per conversió – – 
  Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  – – 
  Imposts sobre beneficis 
         Reclassificacions  

– 
– 

– 
– 

   
 Actius no corrents en venda  – – 
  Guanys per valoració  – – 
  Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  – – 
  Imposts sobre beneficis  – – 
  Reclassificacions  – – 

    
Resultat de l’exercici  62.265 42.195 
 Resultat publicat 62.265 42.195 
 Ajusts per canvis de criteri comptable – – 
 Ajusts per errors  – – 

    
Ingressos i despeses totals de l’exercici  76.879 51.300 
   
   

   
Promemòria: ajusts en el patrimoni net imputables a períodes anteriors – – 
    
 Efecte de canvis en criteris comptables  – – 
  Fons propis  – – 
  Ajusts per valoració  – – 
     

 Efectes d’errors  – – 
  Fons propis  – – 
  Ajusts per valoració  – – 
      

   
    

142



INFORME ANUAL 07

Annex I 

    Pàg. 6 de 7 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 

“SA NOSTRA” 

Estats de fluxos d’efectiu per als exercicis anuals 
acabat el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

 
(Expressats en milers d’euros) 

 
La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 

 
FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 31.12.07 31.12.06 
   
Resultat de l’exercici  62.265 42.195 
    
Ajusts al resultat:  63.713 56.295 
 Amortització d’actius materials 8.327 7.793 
 Amortització d’actius intangibles 2.038 1.387 
 Pèrdues per deteriorament d’actius (net) 35.813 26.405 
 Dotacions a provisions (net) 7.072 8.269 
 Guanys/pèrdues per venda d’actiu material  (1.767) (3.260) 
 Guanys/pèrdues per venda de participacions  (2.822) – 
 Imposts 15.052 15.701 
 Altres partides no monetàries – – 
    
Resultat ajustat 125.978 98.490 
    
(Augment)/disminució neta en els actius d’explotació  1.901.634 (1.266.324) 
 Cartera de negociació  770 763 
  Dipòsits en entitats de crèdit  – – 
  Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida  – – 
  Crèdit a la clientela  – – 
  Valors representatius de deute  – – 
  Altres instruments de capital  – – 
  Derivats de negociació  770 763 
   
 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  (3.139) 12.063 
  Dipòsits en entitats de crèdit  – – 
  Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida  – – 
  Crèdit a la clientela  – – 
  Valors representatius de deute  (3.139) 12.063 
  Altres instruments de capital  – – 

   
 Actius financers disponibles per a la venda  565.091 16.003 
  Valors representatius de deute  503.925 60.558 
  Altres instruments de capital  61.166 (44.555) 

   
 Inversions creditícies 1.374.471 (1.381.652) 
  Dipòsits en entitats de crèdit  (72.228) 62.384 
  Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida  – – 
  Crèdit a la clientela  1.462.093 (1.437.224) 
  Valors representatius de deute  – (32) 
  Altres actius financers  (15.394) (6.780) 

   
 Altres actius d’explotació  (35.559) 86.499 
   
Augment/(disminució) neta en els passius d’explotació  1.893.465 1.052.662 
 Cartera de negociació  1.021 (792) 
  Dipòsits d’entitats de crèdit  – – 
  Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida  – – 
  Dipòsits de la clientela  – – 
  Dèbits representats per valors negociables  – – 
  Derivats de negociació  1.021 (792) 
  Posicions curtes de valors  – – 
   
 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  – – 
  Dipòsits d’entitats de crèdit  – – 
  Dipòsits de la clientela  – – 
  Dèbits representats per valors negociables – – 
   
 Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net – – 
  Dipòsits d’entitats de crèdit  – – 
  Dipòsits de la clientela   – – 
  Dèbits representats per valors negociables  – – 
   
 Passius financers a cost amortitzat  1.839.623 1.084.726 
  Dipòsits de bancs centrals  – – 
  Dipòsits d’entitats de crèdit  655.530 53.754 
  Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida – – 
  Dipòsits de la clientela 1.001.980 1.105.653 
  Dèbits representats per valors negociables 190.483 (80.881) 
  Altres passius financers (8.730) 6.200 

   
 Altres passius d’explotació  52.821 (31.272) 
   
    
Total de fluxos d’efectiu nets de les activitats d’explotació 117.809 (115.172) 
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Annex I 

Pàg. 7 de 7 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 

“SA NOSTRA” 

Estats de fluxos d’efectiu per als exercicis anuals 
acabats el 31 de desembre de 2007 i de 2006 

 
(Expressats en milers d’euros) 

 

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007. 

 

 
 31.12.07 31.12.06 

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ   
   
Inversions (56.935) (21.545) 
 Entitats del Grup, multigrup i associades 21.726 9.115 
 Actius materials  23.047 9.006 
 Actius intangibles  12.162 3.424 
 Cartera d’inversió a venciment – – 
 Altres actius financers  – – 
 Altres actius  – – 

    
Desinversions – – 
 Entitats del Grup, multigrup i associades   – – 
 Actius materials  – – 
 Actius intangibles  – – 
 Cartera d’inversió a venciment – – 
 Altres actius financers  – – 
 Altres actius  – – 

   
   

   
Total de fluxos d’efectiu nets de les activitats d’inversió (56.935) (21.545) 

    
FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT    
   
Emissió/amortització de capital o fons de dotació – – 
Adquisició d’instruments de capital propis – – 
Alienació d’instruments de capital propis – – 
Emissió/amortització de quotes participatives – – 
Emissió/amortització d’altres instruments de capital – – 
Emissió/amortització de capital amb naturalesa de passiu financer – – 
Emissió/amortització de passius subordinats (467) 75.766 
Emissió/amortització d’altres passius a llarg termini – – 
Augment/disminució dels interessos minoritaris – – 
Dividends/interessos pagats – – 
Altres partides relacionades amb les activitats de finançament 3.014 4.990 

    
Total de fluxos d’efectiu nets de les activitats de finançament 2.547 80.756 

    
EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI EN L’EFECTIU O  – – 
 EQUIVALENTS   
    
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU I EQUIVALENTS 63.421 (55.961) 

   
Efectiu i equivalents al començament de l’exercici 101.186 157.147 
   
Efectiu i equivalents al final de l’exercici  164.607 101.186 
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Annex II  
Pàg. 1 de 4 

Caja de Ahorros y Monte Piedad de las Baleares 
“ Sa Nostra” i societats dependents 

 
Variacions del patrimoni net consolidat 

de l’exercici del 2007 

(Expressades en milers d’euros) 
 

 
Aquest annex forma part integrant de les notes 25 i 27 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, juntament amb la qual s’ha de llegir. 

 

 
 Fons propis 

   Reserves (pèrdues)  Reserves        
   acumulades  (pèrdues) pel Altres   Fons de    

  Prima  Reserva de La resta de  mètode de instruments Valors Quotes reserves de  Fons Excedent no  
 Capital d’emissió revaloració reserves Romanent participació de capital propis participatives quotapartícips d’estabilització compromès Total 

              
Saldos l’1 de gener de 2007   64.356 426.414  8.693      67.457 566.920 
              
 Ajusts per canvi de criteri comptable              
 Ajusts per errors              

              
Balanç rectificat   64.356 426.414  8.693      67.457 566.920 
              
Variacions del patrimoni net consolidat   (16.798) 70.950  20.167      10.464 84.783 
 Guanys (pèrdues) per valoració              
 Transferit a pèrdues i guanys              
 Transferit a valor comptable elements coberts              
 Despeses d’emissió              
 Impost sobre beneficis              

              
Total d’ajust per valoració (net)              

              
Resultat consolidat del període            77.921 77.921 
              
 Ajusts per canvis de criteri comptable              
 Ajusts per errors              

              
Resultat consolidat del període rectificat            77.921 77.921 

              
Total de variació del període              

              
 Dividends/retribució              
 Dotació de l’OBS            (11.600) (11.600) 
 Emissions (reduccions) d’instruments de capital              
 Compravenda d’instruments propis              
 Pagaments amb instruments de capital              
 Traspàs entre partides   (16.798) 70.950  20.167      (55.857) 18.462 

Altres variacions del període   (16.798) 70.950  20.167      (67.457) 6.862 

              
Saldos el 31 de desembre de 2007   47.558 497.364  28.860      77.921 651.703 

              
Entitat dominant   43.226 474.390        41.593 559.209 
              
Entitats dependents   4.332 21.461        12.418 38.211 
              
Entitats multigrup    1.513        7.671 9.184 
              
Entitats associades      28.860      16.239 45.099 
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Annex II  
Pàg. 2 de 4 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

 
Variacions del patrimoni net consolidat  

de l’exercici del 2007 
 

(Expressades en milers d’euros) 
 

 
Aquest annex forma part integrant de les notes 13 i 38 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, juntament amb la qual s’ha de llegir. 

 
 Ajusts per valoració   

 

 
Actius financers 
disponibles 

Passius financers 
a valor raonable 
amb canvis en el 

 
 

Cobertura de 

 
Cobertura  

d’inversions netes 

 
 

Diferències 

 
Actius no 
corrents 

 
 
 

 
 
 Interessos  

 per a la venda patrimoni net fluxos d’efectiu a l’estranger de canvi en venda Total TOTAL minoritaris TOTAL 

           
Balanç l’1 de gener de 2007 44.206      44.206 611.126 5.003 616.129 
 Ajusts per canvi de criteri comptable           
 Ajusts per errors           

           
Balanç rectificat 44.206      44.206 611.126 5.003 616.129 
           
Variacions del patrimoni net consolidat 544      544 85.327 1.035 86.362 
 Guanys (pèrdues) per valoració 3.811      3.811 3.811  3.811 
 Transferit a pèrdues i guanys (2.123)      (2.123) (2.123)  (2.123) 
 Transferit a valor comptable elements           
  coberts           
 Despeses d’emissió           
 Impost sobre beneficis (1.144)      (1.144) (1.144)  (1.144) 

           
Total d’ajust per valoració (net) 544      544 544  544 

           
Resultat consolidat del període        77.921  77.921 
 Ajusts per canvis de criteri comptable           
 Ajusts per errors           

           
Resultat consolidat del període rectificat        77.921  77.921 

           
Total de variació del període           

           
 Dividends/retribució           
 Dotació de l’OBS        (11.600)  (11.600) 
 Emissions (reduccions) d’instruments           
  de capital           
 Compravenda d’instruments propis           
 Pagaments amb instruments de capital           
 Traspassos entre partides        18.462 1.035 19.497 

Altres variacions del períodes        6.862 1.035 7.897 

           
Balanç el 31 de desembre de 2007 44.750      44.750 696.453 6.038 702.491 

           
Entitat dominant 35.854      35.854 595.063  595.063 
           
Entitats dependents (6.866)      (6.866) 31.345 6.038 37.383 
           
Entitats multigrup 1.901      10.901 20.085  20.085 
           
Entitats associades 4.861      4.861 49.960  49.960 
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Annex II  
Pàg. 3 de 4 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

 
Variacions del patrimoni net consolidat  

de l’exercici del 2006 
 

(Expressades en milers d’euros) 
 

 
Aquest annex forma part integrant de les notes 13 i 38 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, juntament amb la qual s’ha de llegir. 

 
 Fons propis 

   Reserves (pèrdues)  Reserves        
   acumulades  (pèrdues) pel Altres   Fons de    

  Prima  Reserva de La resta de  mètode de instruments Valors Quotes reserves de  Fons Excedent no  
 Capital d’emissió revaloració reserves Romanent participació de capital propis participatives quotapartícips d’estabilització compromès Total 

              
Saldos l’1 de gener de 2006   65.426 381.068  3.972      57.110 507.576 
              
 Ajusts per canvi de criteri comptable              
 Ajusts per errors              

              
Balanç rectificat   65.426 381.068  3.972      57.110 507.576 
              
Variacions del patrimoni net consolidat   (1.070) 45.346  4.721      10.347 59.344 
 Guanys (pèrdues) per valoració              
 Transferit a pèrdues i guanys              
 Transferit a valor comptable elements coberts              
 Despeses d’emissió              
 Impost sobre beneficis              

              
Total d’ajust per valoració (net)              

              
Resultat consolidat del període            67.457 67.457 
              
 Ajusts per canvis de criteri comptable              
 Ajusts per errors              

              
Resultat consolidat del període rectificat            67.457 67.457 

              
Total de variació del període              

              
 Dividends/retribució              
 Dotació de l’OBS            (8.900) (8.900) 
 Emissions (reduccions) d’instruments de capital              
 Compravenda d’instruments propis              
 Pagaments amb instruments de capital              
 Traspassos entre partides   (1.070) 45.346  4.721      (48.210) 787 

Altres variacions del període   (1.070) 45.346  4.721      (57.110) (8.113) 

              
Saldos el 31 de desembre de 2006   64.356 426.414  8.693      67.457 566.920 

              
Entitat dominant   60.024 372.105        30.899 463.028 
              
Entitats dependents   4.332 51.641        26.987 82.960 
              
Entitats multigrup    2.668        7.032 9.700 
              
Entitats associades      8.693      2.539 11.232 
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Annex II  
Pàg. 4 de 4 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

 
Variacions del patrimoni net consolidat 

de l’exercici del 2006 
 

(Expressades en milers d’euros) 
 

 
Aquest annex forma part integrant de les notes 13 i 38 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, juntament amb la qual s’ha de llegir. 

 
 Ajusts per valoració   

 

 
Actius financers 
disponibles 

Passius financers 
a valor raonable 
amb canvis en el 

 
 

Cobertura de 

 
Cobertura  

d’inversions netes 

 
 

Diferències 

 
Actius no 
corrents 

 
 
 

 
 
 Interessos  

 per a la venda patrimoni net fluxos d’efectiu a l’estranger de canvi en venda Total TOTAL minoritaris TOTAL 

           
Balanç l’1 de gener de 2006 40.558      40.558 548.134 4.264 552.398 
 Ajusts per canvi de criteri comptable           
 Ajusts per errors           

           
Balanç rectificat 40.558      40.558 548.134 4.264 552.398 
           
Variacions del patrimoni net consolidat 3.648      3.648 62.992 739 63.731 
 Guanys (pèrdues) per valoració 5.372      5.372 5.372  5.372 
 Transferit a pèrdues i guanys (113)      (113) (113)  (113) 
 Transferit a valor comptable elements           
  coberts           
 Despeses d’emissió           
 Impost sobre beneficis (1.611)      (1.611) (1.611)  (1.611) 

           
Total d’ajust per valoració (net) 3.648      3.648 3.648  3.648 

           
Resultat consolidat del període        67.457  67.457 
 Ajusts per canvis de criteri comptable           
 Ajusts per errors           

           
Resultat consolidat del període rectificat        67.457  67.457 

           
Total de variació del període           

           
 Dividends/retribució           
 Dotació de l’OBS        (8.900)  (8.900) 
 Emissions (reduccions) d’instruments           
  de capital           
 Compravenda d’instruments propis           
 Pagaments amb instruments de capital           
 Traspassos entre partides        787 739 1.526 

Altres variacions del període        (8.113) 739 (7.374) 

           
Balanç el 31 de desembre de 2006 44.206      44.206 611.126 5.003 616.129 

           
Entitat dominant 21.240      21.240 484.268  484.268 
           
Entitats dependents 4.970      4.970 87.930 5.003 92.933 
           
Entitats multigrup 15.321      15.321 25.021  25.021 
           
Entitats associades 2.675      2.675 13.907  13.907 
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Annex III  
Pàg. 1 de 4 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Operacions i saldos amb parts vinculades  
durant l’exercici del 2007 

 
(Expressats en milers d’euros) 

 
Aquest annex forma part integrant de les notes 13 i 38 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, juntament amb la qual s’ha de llegir. 

 
 
 
 
 ACTIU (c) 
         Promemòria 
        Contractes  Correccions 
  Valores Altres  Altres   d’assegurances  de valor per 
  representatius instruments Derivats de actius Derivats  vinculats a Actius deteriorament 
 Crèdits (d) de deute de capital negociació financers de cobertura Participacions pensions dubtosos d’actius 
           
Entitats consolidables (a) 207.129      91.587    
M Entitats de dipòsit           
M Altres entitats de crèdit 192.758      8.114    
M La resta d’entitats 14.371      83.473    
           
Entitats no consolidables (b) 23.357      13.390 55.600   
M Entitats de crèdit           
M Entitats d’assegurances 1      8.564 55.600   
M Altres entitats financeres 23.155      4.601    
M La resta d’entitats 201      225    
           
Altres entitats vinculades 17.340      110.822    
           
Persones físiques vinculades           

 
 PASSIU (c) 
 Dipòsit (d) Dèbits       Capital amb  
  representats  Posicions  Altres   naturalesa de  
  per valors Derivats de curtes de Passius passius Derivats de  passiu  
  negociables negociació valors subordinats financers cobertura Provisions financer Capital (e) 
           
Entitats consolidables (a) 9.490    100.000 28     
M Entitats de dipòsit           
M Altres entitats de crèdit 594          
M La resta d’entitats 8.896    100.000 28     
           
Entitats no consolidables (b) 87.118     5     
M Entitats de crèdit           
M Entitats d’assegurances 86.870          
M Altres entitats financeres 47     5     
M La resta d’entitats 201          
           
Altres entitats vinculades 4.701     900     
           
Persones físiques vinculades           

 
(a) Les entitats consolidables són les que formen part d’un grup consolidable d’entitats de crèdit segons es defineix en el punt 1 de l’article 8 de la Llei 13/1985, i la resta de normativa que la desenvolupa. 
(b) Les entitats no consolidables són les que pertanyen al mateix grup econòmic que l’entitat declarant però que no formen part del grup consolidable d’entitats de crèdit espanyol. 
(c) Els saldos de les partides d’actiu i de passiu es presenten pel seu valor comptable, exclosos els ajusts per valoració. 
(d) Imports corresponents als crèdits i als dipòsits concedits o presos a entitats de crèdit i la resta d’entitats. 
(e)          Nominal del capital de l’entitat declarant en la cartera de la resta d’empreses del Grup. 
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Annex III  
Pàg. 2 de 4 

Caja de Ahorros y Monte Piedad de las Baleares 
“ Sa Nostra” i societats dependents 

Operacions i saldos amb parts vinculades  

durant l’exercici del 2006 

(Expressats en milers d’euros) 
 

 
Aquest annex forma part integrant de les notes 25 i 27 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2006, juntament amb la qual s’ha de llegir. 

 
 

 
 ACTIU (c) 

         Promemòria 

        Contractes  Correccions 
  Valors Altres  Altres   d’assegurances  de valor per 
  representatius instruments Derivats de actius Derivats  vinculats a Actius deteriorament 
 Crèdits (d) de deute de capital negociació financers de cobertura Participacions pensiones dubtosos d’actius 

           
Entitats consolidables (a) 172.021      91.527    
• Entitats de dipòsit           
• Altres entitats de crèdit 172.015      8.114    
• La resta d’entitats 6      83.413    
           
Entitats no consolidables (b) 26.431      13.301 56.594   
• Entitats de crèdit           
• Entitats d’assegurances 1      8.564 56.594   
• Altres entitats financeres 26.225      4.601    
• La resta d’entitats 205      136    
           
Altres entitats vinculades 15.543      85.125    
           
Persones físiques vinculades           
 

 PASSIU (c) 

 Dipòsits (d) Dèbits       Capital amb  
  representats  Posicions  Altres   naturalesa de  
  per valors Derivats de curtes de Passius passius Derivats de  passiu  
  negociables negociació valors subordinats financers cobertura Provisions financer Capital (e) 

           
Entitats consolidables (a) 166.025    100.000      
• Entitats de dipòsit           
• Altres entitats de crèdit 848          
• La resta d’entitats 165.177    100.000      
           
Entitats no consolidables (b) 118.355     4     
• Entitats de crèdit           
• Entitats d’assegurances 112.169          
• Altres entitats financeres 53     4     
• La resta d’entitats 6.133          
           
Altres entitats vinculades 28.028     2.175     
           
Persones físiques vinculades           
(a) Les entitats consolidables són les que formen part d’un grup consolidable d’entitats de crèdit segons la definició que s’estableix en el punt 1 de l’article 8 de la Llei 13/1985, i la resta de la normativa que la desenvolupa. 
(b) Les entitats no consolidables són les que pertanyen al mateix grup econòmic que l’entitat declarant però que no formen part del grup consolidable d’entitats de crèdit espanyol. 
(c) Els saldos de les partides d’actiu i de passiu es presenten pel seu valor comptable, exclosos els ajusts per valoració. 
(d) Imports corresponents als crèdits i als dipòsits concedits o presos a entitats de crèdit i la resta d’entitats. 
(e) Nominal del capital de l’entitat declarant en la cartera de la resta d’empreses del Grup. 
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Annex III  
Pàg. 3 de 4 

Caja de Ahorros y Monte Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

Operacions i saldos amb parts vinculades  
durant l’exercici del 2007 

(Expressats en milers d’euros) 

 
Aquest annex forma part integrant de les notes 13 i 38 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, juntament amb la qual s’ha de llegir. 

 

 
 DESPESES 

         Despeses  
 Interessos   Resultat    Altres despeses Altres financeres  
 i càrregues  Comissions  Activitat d’operacions Cost Despeses de generales  càrregues d’activitats Altres 
 assimilades pagades d’assegurances financeres de vendes personal d’administració d’explotació no financeres pèrdues 

           
Entitats consolidables           
• Entitats de dipòsit           
• Altres entitats de crèdit 92          
• La resta d’entitats 3.950      458    
           
Entitats no consolidables           
• Entitats de crèdit           
• Entitats d’assegurances 4.288     1.860 12    
• Altres entitats financeres 3      38    
• La resta d’entitats 273          
           
Altres entitats vinculades 578 1.022     8.248    
           
Persones físiques vinculades           

 INGRESSOS 

    Resultats  Vendes i    
    d’entitats  ingressos per   Ingressos  
 Interessos i   Rendiments valorades pel Resultats pèrdues de Altres financers   
 rendiments Comissions d’instruments mètode de  d’operacions serveis no productes  d’activitats Altres 
 assimilats percebudes de capital participació financeres financers d’explotació no financeres guanys 

          
Entitats consolidables          
• Entitats de dipòsit          
• Altres entitats de crèdit 8.036 289 900      15 
• La resta d’entitats 48  4.500       
          
Entitats no consolidables          
• Entitats de crèdit          
• Entitats d’assegurances   10.095       
• Altres entitats financeres 1.241         
• La resta d’entitats  5.662        
          
Altres entitats vinculades 826 13 6.006    49   
          
Persones físiques vinculades          
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Annex III  
Pàg. 4 de 4 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
“Sa Nostra” i societats dependents 

 

Operacions i saldos amb parts vinculades  
durant l’exercici del 2006 

 
(Expressats en milers d’euros) 

 
Aquest annex forma part integrant de les notes 13 i 38 de la memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, juntament amb la qual s’ha de llegir. 

 DESPESES 

         Despeses  
 Interessos   Resultat   Altres despeses Altres financeres  
 i càrregues Comissions Activitat d’operacions Cost Despeses de generades  càrregues  d’activitats Altres 
 assimilades pagades d’assegurances financeres de vendes personal d’administració d’explotació no financeres pèrdues 

           
Entitats consolidables           
• Entitats de dipòsit           
• Altres entitats de crèdit 60      6    
• La resta d’entitats 8.207      395    
           
Entitats no consolidables           
• Entitats de crèdit           
• Entitats d’assegurances 3.273     1.856 11    
• Altres entitats financeres 7      35    
• La resta d’entitats 185      4    
           
Altres entitats vinculades 759 855     8.400    
           
Persones físiques vinculades           

     
 

 INGRESSOS 

   Resultats   Vendes i    
   d’entitats   ingressos per   Ingressos  
 Interessos i Rendiments  valorades pel  Resultats pèrdues de Altres financers   
 rendiments d’instruments mètode de Actius  d’operacions serveis no productes  d’activitats Altres 
 assimilats de capital participació d’assegurances financeres financers d’explotació no financeres guanys 

          
Entitats consolidables          
• Entitats de dipòsit          
• Altres entitats de crèdit 5.306 372 771      4 
• La resta d’entitats   5.000    15  60 
          
Entitats no consolidables          
• Entitats de crèdit          
• Entitats d’assegurances          
• Altres entitats financeres 754         
• La resta d’entitats  5.135        
          
Altres entitats vinculades 626 11 5.550    63   
          
Persones físiques vinculades          
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD  

DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

 

31 de desembre de 2007 
 

  

A l’empara de l’article 171.2 del Text refós de la Llei de societats anònimes i de l’article 37 del Codi de 
comerç, els sotasignats, que integram el Consell d’Administració de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
las Baleares “Sa Nostra”, subscrivim el contingut íntegre dels comptes anuals consolidats i l’informe de gestió 
consolidat corresponents a l’exercici del 2007, estesos en els 150 fulls precedents, per lliurar-los a l’empresa 
KPMG Auditores, SL, perquè, una vegada que aquest n’emeti l’informe, se sotmeti tot això a l’Assemblea 
General i posteriorment se’n faci el dipòsit reglamentari en el Registre Mercantil.  

Segons l’article 8 b) del RD 1362/2007, pel qual es desenvolupa la Llei del mercat de valors, els sotasignats, 
que integram el Consell d’Administració de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa 
Nostra”, declaram que, fins on arriba el nostre coneixement, els comptes anuals elaborats d’acord amb els 
principis de comptabilitat aplicables ofereixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra”, i que l’informe de gestió inclou 
una anàlisi fidel de l’evolució i els resultats empresarials i de la posició d’aquesta, així com la descripció dels 
principals riscs i incerteses amb què s’enfronta la Caixa. 

I, com a prova de conformitat, declaram que hem signat de pròpia mà els documents annexos que precedeixen 
aquest escrit i que constitueixen els comptes anuals consolidats i l’informe de gestió consolidat mitjançant la 
signatura d’aquesta diligència. 
  
Palma, 29 de febrer de 2008  
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PRESENTACIÓ

Un doble objectiu guia l’actuació de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears: ser una entitat eficaç en la gestió i 
solidària amb la societat . I és aquesta voluntat solidària la que dóna sentit a l’entitat, que l’entén en tota la 
seva amplitud, de manera que l’assistència social es complementa amb la promoció cultural, la conser-
vació del patrimoni, l’educació, la investigació i l’activitat esportiva i recreativa .

Es tracta d’un ambiciós programa que troba la seva concreció en el Pla estratègic 2004-2007, que estableix 
com a línies mestres de l’Obra Social de “SA NOSTRA”:

Fomentar i prestigiar el a) valor d’aprendre continuadament .

Innovar i generar coneixements b) mitjançant la participació activa en la societat de la informació .

Enfortir la societat civil c) a través del suport als agents socials i culturals i l’estímul del treball en xarxa 
d’entitats i d’institucions .

L’acció de l’Obra Social de “SA NOSTRA” es divideix en cinc àrees d’actuació: assistencial i solidària, cultural, 
patrimoni natural i històric, docent i de recerca i lleure i esports, cadascuna de les quals ha desenvolupat 
durant l’any 2007 tant programes propis com col·laboracions amb altres entitats públiques i privades . En 
total s’han destinat 11.508.369 euros a donar resposta a les demandes i necessitats socials dels habitants 
de les Balears, de les quals “SA NOSTRA”, Caixa de Balears té un gran coneixement gràcies als seus 125 anys 
al servei dels illencs .

Tot seguit es relacionen les activitats realitzades durant l’any 2007, que són conseqüència de l’observació 
de la realitat de l’arxipèlag i de la voluntat de millora del capital humà de les Illes Balears mitjançant una 
presència activa en tots els camps . 

CENTRES

L’activitat durant l’any 2007 s’ha desenvolupat principalment a la xarxa de centres distribuïts arreu de 
l’arxipèlag, que inclou les sales de cultura de Maó i Ciutadella, a Menorca, les sales de Cultura d’Eivissa i 
Formentera, a les Pitiüses, i les finques de Can Tàpera i Sa Canova, a més del recentment reformat Centre 
de Cultura de Palma, a Mallorca .

Aquests centres esdevenen el nervi de l’Obra Social i es converteixen en aparadors tant de l’art més prestigiós 
com de l’emergent, al qual donen una empenta decisiva; en espais de transmissió del coneixement, de 
diàleg i d’intercanvi, en punts de democratització, de la cultura de tots a l’abast de tothom .

REFORMA DEL CENTRE DE CULTURA DE PALMA

El 14 de desembre del 2007, les portes del Centre de Cultura de Palma s’obriren de nou al públic després 
d’una profunda reforma de més de nou mesos destinada a modernitzar un equipament amb 18 anys 
d’història que ha donat cabuda a prop de 5 .000 activitats i que ha rebut més de 2 .800 .000 usuaris .

Amb tot, “SA NOSTRA” va arribar a acords amb institucions com l’Ajuntament de Palma o la Universitat de 
les Illes Balears per tal que els ciutadans de Mallorca poguessin continuar gaudint, durant el període de 
tancament, de les múltiples activitats que acostuma a proposar aquest casal . 
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La reforma, que es va afrontar en dues fases i a la qual es va destinar un pressupost d’uns 3 .000 .000 euros, 
ha permès un salt qualitatiu en la millora dels serveis que ha deixat lliure de barreres arquitectòniques 
i ha dotat dels darrers avenços tecnològics en matèria de projecció, digitalització i sonorització un 
dels principals centres culturals de Balears, d’una banda per oferir un context idoni a les noves formes 
d’expressió artística i de comunicació, d’altra per facilitar l’accés a cada cop més usuaris, i sempre amb 
l’objectiu de sumar i enriquir .

Els canvis han afectat, entre altres espais, l’auditori, la Sala de Paper, que s’ha traslladat a la segona planta, 
al costat d’una nova aula i d’una nova sala de premsa; i la cafeteria, que des d’ara es troba a la planta 
baixa, a peu de carrer i més a prop dels seus usuaris . A més, l’entrada principal s’ha obert pel jardí per tal 
de potenciar un dels espais més agradables del casal .

Des del mateix dia de la inauguració es va reprendre la intensa activitat cultural al centre, que va començar 
amb un concert a càrrec de les prestigioses cordes suïsses del Quartet Carmina, un dels més importants 
del món, que va posar els violins de Matthias Enderle i Susanne Frank, la viola de Wendy Champney i el 
violoncel de Stephan Goerner al servei del Quartet en sol major de Mozart i del Quartet op. 96 de Dvorák .

A més, es van dedicar els dies 18 i 20 de desembre a donar a conèixer, mitjançant unes jornades de portes 
obertes, el nou Centre de Cultura de Palma, en què s’ha canviat també el sistema d’il·luminació, i amb què 
“SA NOSTRA” referma el seu compromís amb la ciutat de Palma i amb les Illes Balears .

PROJECTES SOCIALS

Estendre la mà als qui més ho necessiten, participar en la millora dels serveis assistencials que ja reben 
i oferir-los-hi per iniciativa pròpia en els camps als quals el sector públic no arriba són els objectius que 
guien els projectes socials de “SA NOSTRA” . Desenvolupam una clara vocació solidària que confereix sentit 
a l’esforç per tenir cura d’infants, gent gran i víctimes de situacions de violència domèstica, i per procurar 
que els més desvalguts puguin veure satisfets els seus drets més bàsics, com el de l’accés a educació, a 
la sanitat o a una llar digna .

Per poder fer front a una tasca tan complexa com necessària, es va dotar l’Àrea Assistencial i Solidària amb 
un pressupost de 2.329.870 euros .

A continuació es detallen les actuacions més rellevants de l’Obra Social en aquesta matèria al llarg de 
l’any 2007 .

T’AJUDAM A AJUDAR

Convocatòria d’ajuts per a projectes solidaris 2007

Donar suport a associacions, fundacions, ONG i altres entitats que, des dels seus respectius àmbits, 
treballen de manera especialitzada i amb coneixement de causa per millorar la qualitat de vida de la 
societat balear és una de les millors maneres d’optimitzar i diversificar els recursos econòmics per tal 
d’arribar a un ampli espectre de la població necessitada . 

És des d’aquest convenciment, des del qual l’any 2007 es varen tornar a convocar els ajuts per a projectes 
solidaris, amb una aposta decidida per la formació social, ocupacional i laboral i per l’atenció a la 
dependència i el suport a les necessitats especials .
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De nou, la iniciativa va ser un èxit i 164 entitats van presentar les seves propostes, de les quals l’Obra 
Social en va premiar 104 i va augmentar la concessió total d’ajuts fins als 700.000 euros.

Projectes destacats

“SA NOSTRA”, a través de l’Obra Social, farà sempre costat a les persones amb discapacitat física o 
intel·lectual, però defugint voluntàriament de la beneficència per cercar la garantia dels serveis i els 
estàndards de qualitat de vida a què tots els ciutadans tenen dret.

En aquest sentit, durant l’any 2007 es va premiar la iniciativa de l’Associació de Protecció a les Persones 
amb Discapacitat Psíquica de Manacor i comarca – APROSCOM, que es proposava la construcció i 
l’equipament d’una residència de 24 places i un centre de dia amb capacitat per a 40 persones per a 
individus amb discapacitat intel·lectual i un alt nivell de dependència.

Es tracta d’ampliar les set places de residència existents a la zona, també gestionades per APROSCOM, 
i d’oferir als seus usuaris formació en hàbits diaris i comunicatius, així com activitats de fisioteràpia 
i rehabilitació i de lleure i esports, amb el doble objectiu d’oferir-los qualitat de vida i afavorir la seva 
integració en una societat a la qual mai han deixat de pertànyer.

El projecte entronca amb el Programa d’autonomia per a persones amb discapacitat, desenvolupat per la 
Coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca per tal d’oferir eines d’autonomia i independència 
personal a través del treball amb voluntaris, que permeti als usuaris desenvolupar-se com a persones 
adultes i com a agents actius en la societat. “SA NOSTRA” ha donat suport al projecte, com ho ha fet també 
amb les beques d’assistència per als usuaris de la Formació a l’Empresa del Projecte d’Inserció Laboral 
de la mateixa entitat, amb què es forma a les persones amb discapacitat a través d’estades de pràctiques 
a diferents empreses que poden durar des d’uns quants mesos i fins a un any, on poden adquirir la 
maduresa, l’actitud i les habilitats socials i de treball necessàries per a una futura inserció laboral.

Les malalties degeneratives són una altra de les preocupacions de “SA NOSTRA”, que ha premiat l’Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer d’Eivissa i Formentera – AFAEF per un projecte que va més enllà de 
les atencions merament assistencials per posar a l’abast del malalt en les primeres fases de la malaltia i 
amb gran necessitat de contacte social, dues novetats terapèutiques en forma de taller de ball i de taller 
d’hidroteràpia, en què l’aigua i la música es converteixen en forts estímuls per a millorar tota una sèrie 
d’aspectes vitals del malalt i generar-los el benestar físic, psicològic i social que mereixen. 

Amadip – 125è aniversari

En el seu 125è aniversari, “SA NOSTRA”, Caixa de Balears no ha volgut oblidar la  tasca capital que una 
organització no lucrativa com amadip.esment, amb què l’entitat col·labora des de fa més de quinze 
anys, desenvolupa en favor també de la integració i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del seu entorn familiar.

Són uns 550 els individus que, juntament amb les seves famílies, es beneficien de la tasca de centenars de 
professionals que treballen per a la seva integració en una societat que demostra així la seva maduresa.

En l’àmbit de la inserció laboral, “SA NOSTRA” ha ofert places en pràctiques a persones amb discapacitat 
intel·lectual, contracta serveis de manteniment de jardineria, i col·loca Amadip.Esment al capdavant 
dels proveïdors de l’entitat financera en matèria d’impremta i serveis de comunicació. A més, Amadip.
Esment ha dirigit tant la realització del calendari institucional dels darrers anys com l’edició dels llibres 
commemoratius del 125è aniversari de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears.
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L’any 2007, “SA NOSTRA” ha fet palesa la voluntat de continuar la col·laboració amb aquesta organització 
atorgant-li una ajuda de 24 .000 euros per a equipar els tallers de servei ocupacional i de formació de 
persones amb discapacitat, ubicats a Son Ferriol . Amadip .Esment ha destinat l’ajut a l’adquisició de 
120 cadires ergonòmiques, adequades per a mantenir una postura i mobilitat correctes, i de 20 taules 
adaptades a les necessitats dels joves que hi treballen .

Programes per a la gent gran

Les persones majors són un dels col·lectius prioritaris de l’Àrea Assistencial i Solidària de la Obra Social de 
“SA NOSTRA”, que es proposa mantenir-les en actiu, potenciar les seves capacitats i oferir-los propostes 
de lleure de qualitat .

Aquestes propostes es vehiculen a través d’una xarxa de tretze centres socials, dels quals vuit són 
gestionats directament i cinc són cedits a associacions per a la seva gestió directa .

A més, “SA NOSTRA” ha signat convenis amb les cinc federacions de gent gran, els consells insulars de 
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, i més de 200 associacions d’arreu de les Balears, que han fet 
possible la realització d’activitats lúdiques i formatives com viatges, tallers, festes i cursos .

D’entre aquests últims, val la pena destacar la nova edició del curs de patrimoni històric i artístic de 
Mallorca, organitzat pel Centre de Cultura de Palma per tal de facilitar l’adquisició de coneixements en un 
sector social amb especial interès per la formació acadèmica, a què sovint no va poder accedir durant la 
seva joventut, i amb una alta sensibilitat artística .

Història de l’art i patrimoni històric i artístic s’organitza en tres cursos successius, cadascun dels quals es 
desenvolupa durant dues hores setmanals des del 17 d’octubre de 2007 i fins el 28 de maig de 2008 . Amb 
els tres cursos, que combinen les classes teòriques amb materials audiovisuals i visites als espais més 
rellevants des del punt de vista de la història de l’art de Mallorca, s’obté una visió completa del patrimoni 
històric i artístic illenc des de la Prehistòria fins al Postimpressionisme i les primeres avantguardes . 

A més, el Centre de Cultura de Palma acull el curs monogràfic L’art contemporani . Introducció i evolució 
a l’art del segle XX, també de dues hores setmanals i que té lloc des del 18 d’octubre de 2007 i fins al 29 
de maig de 2008 . El curs comença amb el Modernisme i acaba amb els happening, les performances i el 
vídeo-art, passant per moviments com el Cubisme, el Surrealisme o l’art pop, i donant prioritat a la seva 
repercussió a Mallorca .

La familia del segle XXI

La família és el primer nucli en què l’individu desenvolupa les seves habilitats socials i un grup del qual 
depèn en bona part l’èxit dels seus integrants en la societat . Amb el temps, la configuració de la família i 
les relacions internes dels seus membres han canviat i canviaran, però els problemes de fons segueixen 
sent els mateixos, i els infants i adolescents es mantenen com al col·lectiu que major atenció requereix i 
que “SA NOSTRA” no pot ni vol deixar de banda .

“La família del segle XXI” és un cicle de conferències que va tenir lloc en el primer trimestre del 2007 
al Centre de Cultura de Palma . En aquest cicle, l’Obra Social va reunir els principals especialistes en 
família i joventut per a tractar aspectes com l’adolescència i els canvis de conducta, però també les 
drogodependències, les noves responsabilitats dels avis i la mediació familiar, per aconseguir famílies 
capacitades per a la resolució de conflictes que redundin en una societat capaç d’afrontar els problemes 
i resoldre’ls amb eficàcia .
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SOLIDARIS AMB ELS MÉS DESFAVORITS
0,7% En microcrèdits

Tot i que el seu àmbit prioritari d’actuació es troba a les Illes Balears, “SA NOSTRA” no és aliena als problemes 
dels més desfavorits d’arreu del món . És per això que, per onzè any consecutiu, va destinar el 2007 el 0,7% 
del pressupost social a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament elegits per l’entitat 
i gestionats pels Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús de Cooperació .

Continuant amb la línia encetada el 2005, s’han destinat 41 .923,49 euros a concedir microcrèdits per a 
pagesos i ramaders de Telpaneca, La Sabanas i Totogalpa, al departament de Madriz (Nicaragua) . Aquest 
projecte, gestionat pels fons mallorquí i menorquí, es complementa amb el del Fons Pitiús, que destina 
14 .267,51 euros als grups solidaris financers de dones d’escassos recursos a Mazatenango, al departament 
de Suchitepéquez (Guatemala) .

Del projecte per a Nicaragua se’n beneficiaran tant els petits i mitjans productors que no tenen accés 
al crèdit oficial ni opcions per a millorar les seves finques i cultius, com les seves famílies, que veuran 
incrementats els seus ingressos i gaudiran d’una major cobertura de les necessitats bàsiques . A Guatemala, 
la iniciativa del Fons Pitiús afavorirà 250 dones indígenes i desplaçades amb recursos molt escassos, 
moltes d’elles analfabetes .

A més, “SA NOSTRA” va signar amb l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears un acord 
extraordinari d’ajuda als damnificats pel terratrèmol que va afectar el Perú el 15 d’agost, als quals ha 
destinat 30 .000 euros .

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC

La cultura i el patrimoni històric constitueixen el llegat formatiu, creatiu i identitari d’una comunitat, 
expressat a través de mitjans susceptibles de generar plaer estètic . El coneixement d’aquest llegat és 
essencial per poder gaudir-ne, però també per intervenir-hi i enriquir-lo .

“SA NOSTRA” s’esforça en apropar als ciutadans de les Illes Balears les manifestacions culturals de primer 
nivell, amb especial incidència en les que tenen a veure amb la cultura pròpia de l’arxipèlag i amb les de 
caràcter multicultural .

A més, es pretén facilitar el desenvolupament d’iniciatives culturals per part de les entitats implicades, i 
fomentar la creativitat i la producció cultural de la societat balear, i sobretot dels joves, el col·lectiu en què 
hem de confiar la construcció de les Illes Balears del futur .

Amb aquesta voluntat com a guia, s’han invertit els 5.502.227 euros destinats a l’Àrea de Cultura a 
exposicions, cicles de conferències, projeccions audiovisuals, concerts, cursos, activitats formatives i a 
ajuts a entitats, institucions i individus que treballen en el sector cultural .

A l’extens programa d’activitats en àmbits com el literari, el musical, el patrimonial o el de les arts 
escèniques, i a la nova convocatòria d’ajuts i premis a la producció com els Ajuts a la creació, la beca Sa 
Màniga o el premi Miquel Àngel Riera, es va afegir el 2007 la commemoració del 125è aniversari de “SA 
NOSTRA”, Caixa de Balears, amb motiu de la qual es van celebrar un seguit d’activitats culturals, algunes 
de les quals es detallen a continuació .
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125è aniversari

La commemoració del 125è aniversari de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears, va comptar amb una banda 
sonora d’excepció a càrrec de la Camerata “SA NOSTRA”, la qualitat de la qual ha estat reconeguda a 
diversos indrets d’arreu del món . 

Colze a colze amb els prestigiosos solistes Nicolas Chumachenko, David Lefèvre (violinistes), Joana Llabrés 
(soprano), Lluís Claret (violoncel·lista) i Ivan Martín (pianista), la Camerata “SA NOSTRA” ha fet arribar les obres 
de Joseph Haydn, Franz Schubert, Benjamin Britten i el compositor de sarsuela mallorquí Antoni Lliteres, un 
dels més influents de la seva època, fins a les principals ciutats de les quatre illes i a la capital espanyola, on 
va oferir un concert durant el mes de maig . Una acurada selecció de les peces interpretades durant la gira 
de concerts ha estat recollida en un disc compacte, editat pel segell de Ràdio Nacional d’Espanya .

A més, conscient que un fons tan extens i pluridisciplinar com el de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears, que 
abraça des de les arts plàstiques i decoratives fins al patrimoni etnogràfic, passant per l’arquitectura, la 
numismàtica i els arxius documentals i fotogràfics, només adquireix valor quan és divulgat i posat a l’abast 
de la població, es va organitzar l’exposició itinerant “Tradició i contemporaneïtat . Les arts plàstiques en la 
col·lecció “SA NOSTRA”, Caixa de Balears” .

Es tracta d’una àmplia mostra que pretén donar testimoni de la cultura artística produïda o concebuda a 
les Balears i conscienciar alhora de la necessària tasca de preservació del llegat artístic i cultural a la qual 
la l’entitat dedica part dels seus esforços .

La mostra, que s’ha pogut veure a sales pròpies i cedides de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, 
inclou obres en formats innovadors, com la peça de vídeo-art d’Eva Lootz, i altres treballs més tradicionals 
en la forma, d’artistes de reconegut prestigi com Tadashi Kawamata, Miguel Ángel Campano, Antoni 
Tàpies, Perejaume, Bernat Sansó o els de sobres populars Joan Miró i Miquel Barceló . Més allunyats en 
el temps, però igualment valuosos i inclosos també a la col·lecció, són els pintors de començament de 
segle, com Santiago Rusiñol, i altres que ens retrotrauen fins a la segona meitat del segle XIX, com Ricard 
Anckermann o Francesc Mestre Font, que recull en un quadre una imatge dels foners illencs que conjuga 
art, història i patrimoni .

Aquesta línia de conjunció troba la seva continuïtat a l’exposició “Ventalls, abanicos, fans”, formada per 
una col·lecció de peces úniques dels singulars ventalls xinesos i europeus datades des del segle XVIII i fins 
a començaments del XIX, a mig camí entre l’art, l’escultura i l’orfebreria . La col·lecció, que va pertànyer a 
la família Montís Castelló fins el 1975, es va exposar per primera vegada en la seva llarga existència arreu 
de les Illes Balears amb motiu del 125è aniversari de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears .

LITERATURA

Conscient que només es pot apreciar el que es coneix, “SA NOSTRA” ha tornat a impulsar durant 2007 els 
cicles “Poesia de paper” i “En diàleg amb”, per tal d’apropar al conjunt de la societat balear, i als joves en 
particular, les obres dels creadors de la literatura contemporània presentades en primera persona .

Lectures poètiques. Cicle poesia de paper

El cicle “Poesia de paper” va comptar enguany amb les lectures poètiques de Josep Lluís Aguiló, a Menorca, 
i de Rafel Bordoy, Amalia Iglesias i Julia Ochoa a les Pitiüses . A Mallorca, les lectures van tenir lloc al Centre 
de Cultura de Palma per part dels reconeguts José Ramón Trujillo i Álvaro Valverde, un mestre d’escola 
extremeny conscienciat i implicat en la tasca d’aproximació de la lectura a la societat, president de la 
Asociación de Escritores Extremeños i cofundador de la revista Espaço/Espacio Escrito, amb una vasta 
producció literària que inclou poemes, plaquettes, novel·les, un llibre de viatges i la selecció d’articles El 
lector invisible .
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Uns i altres varen donar a conèixer una selecció dels seus poemes, que van ser obsequiats en forma de 
llibret a tots els assistents . 

Encontres literaris. En diàleg amb...

Amb la mateixa voluntat d’obrir les portes de la literatura dels nostres dies a tots els interessats, el cicle “En 
diàleg amb” va propiciar, durant els mesos de febrer i març, els encontres literaris al Centre de Cultura de 
Palma amb els autors Pere Rovira, Maria Antònia Oliver i el catedràtic de Literatura Espanyola i escriptor 
pluridisciplinar Luis García Montero, que varen oferir una sessió per al públic en general i una altra 
adreçada específicament als estudiants de secundària .

MÚSICA

La música és, sens dubte, una de les arts més directes, més properes als sentiments i de les més esteses 
entre la societat . Amb tot, “SA NOSTRA” vol enriquir i ampliar el ventall auditiu dels illencs, portant-los 
propostes alternatives i transgressores, però també execucions de les obres dels grans clàssics . El concert 
del Torrent de Pareis l’acompanya, a més, d’un marc inigualable en què música i natura sumen forces per 
crear un espectacle únic i molt apreciat pels mallorquins .

A l’entorn del piano

El Centre de Cultura de Palma va acollir, durant els mesos de març i abril de 2007, el cicle de concerts 
monogràfics “A l’entorn del piano”, en què prestigiosos instrumentistes nacionals i d’arreu del món van 
mostrar el seu talent en una sèrie d’actuacions gratuïtes .

El músic català Manel Camp, amb un immens bagatge com a compositor, director musical, intèrpret 
i arranjador de molts dels grans noms de la música clàssica, la ‘cançó’, el jazz o el rock, que l’ha duit a 
impartir classes d’improvisació al Conservatori Superior de les Illes Balears i a la direcció del Departament 
de Jazz i Música Moderna de l’Escola Superior de Música de Catalunya, va ser l’encarregat d’encetar el cicle 
amb Solitud, un concert en forma de viatge a les entranyes de la novel·la més universal del Modernisme 
català, escrita per Caterina Albert sota el pseudònim de Víctor Català, amb motiu del primer centenari de 
la publicació .

El seguiren el baríton Martín-Royo i el viola Karsten Dobers que vestiren, en els seus respectius concerts, 
el piano nu de Pierre Réach amb un recital de lieder i un altre de sonates . El tancament del cicle va 
correspondre a un dels més il·lustres representants contemporanis de la tradició vienesa, Paul Badura 
Skoda, que va obrir amb el Concert italià de Bach una actuació en què va repassar també obres de 
Schubert i la Fantasia sobre temes flamencs de F . Martin . 

Música sense fronteres

Les composicions clàssiques europees, la qualitat de les quals està àmpliament reconeguda, no són més 
que un dels colors que configuren l’espectre de la música, en què hi són presents també les composicions 
procedents d’altres racons del món, que val la pena conèixer .

Per això, el cicle “Música sense fronteres” es va proposar un any més acostar les músiques ètniques al 
Centre de Cultura de Palma i a la Casa-Museu Posada de Biniatró, a Campanet, fins a on van arribar, el mes 
de gener, els ritmes turcs del músic Sidki Taskayali, qualificat pels mitjans de comunicació especialitzats 
com un dels grans i valents difusors de la música tradicional i clàssica del seu país, que va interpretar l’ud 
i el saz acompanyat de Markouz Mejri a la percussió i de Cristian Lui a l’acordió .
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Durant el febrer foren Jorge Velosa y los Carrangueros els que, des de Colòmbia, i amb els instruments 
típics de la zona, oferiren un concert de caire familiar, divertit i entranyable, apte per a petits i grans, que 
va retre homenatge a un poble i a una paraula sonora i atrevida .

Centremàtic a Mallorca i Menorca

Tradició i avantguarda, música i noves tecnologies s’agafen de la mà en el festival “Centremàtic de Butxaca”, 
una aposta decidida per les noves formes d’expressió artística de l’Obra Social de “SA NOSTRA”, que va 
oferir tres concerts a començaments de 2007 al Centre Cultura de Palma, per on va passar en primer lloc 
Momus, l’alter ego de Nick Currie, un renaixentista del segle XXI que va posar veu a la música creada pel 
seu ordinador portàtil . 

També a partir d’un ordinador, però en aquesta ocasió combinat amb els teclats analògics, l’alemany 
Stefan Schneider va portar la proposta de Mapstation al Centremàtic, que va concloure amb l’espanyol 
Alex Under, un dels músics electrònics més respectats dels darrers anys que, juntament amb Damian 
Schawrtz, va desgranar el projecte Música Charlista, en què explora un jazz tecnificat i minimalista ideal 
per a un auditori .

A més, amb motiu de la reobertura del Centre de Cultura de Palma després de la reforma, el 19 de desembre 
es va oferir un concert extraordinari a càrrec de Pole, tot un referent dins de l’àmbit de l’electrònica 
europea, i la Berlin Laptop Orchestra, una orquestra digital berlinesa dedicada a interpretar i deconstruir 
peces electro-acústiques d’art sonor contemporani a través d’un conjunt d’ordinadors convertits en els 
seus instruments .

La programació es va completar a les sales de cultura de Menorca, on es va tractar l’art digital i multimèdia 
englobat baix el nom de Virtuàlia . Durant els primers dies de desembre, i juntament amb la projecció 
d’una selecció de peces d’Art Futura 2007 i la conferència del director del màster d’innovació digital de la 
UIB, es van programar dos concerts de música electrònica .

Bobby and Blumm, el nou projecte de l’alemany F . S . Blumm, va ser el primer en sonar a Menorca . Amb 
una gran popularitat en l’escena electrònica, el músic va demostrar perquè és un pioner i ha estat un 
referent per a tots els que es mouen entre el post-rock, l’ambient, el minimalisme i els experiments més 
amables .

La segona actuació fou un directe audiovisual experimental titulat Misión 1977, el contenido del disco de 
oro, en què Sys Ex interpretaren una peça sonora al temps que Mitos Colom feia el mateix amb una peça 
audiovisual .

Torrent de Pareis

Difícilment es pot trobar a les Illes un espectacle semblant al Concert al Torrent de Pareis de dia 1 de juliol, 
en què les veus blanques dels Blavets de Lluc ompliren de música popular mallorquina i dels territoris de 
parla catalana un paratge únic com és el Torrent de Pareis, declarat monument natural el 2003 .

El concert, que va passar enguany per l’edició quaranta-quatre, es va crear per a la promoció del cant coral 
a iniciativa del pintor Josep Coll Bardolet, que se’n va fer càrrec durant vint anys, fins que “SA NOSTRA” li 
va prendre el relleu . En l’actualitat, l’actuació congrega a milers de ciutadans desitjosos de gaudir d’una 
comunió perfecta entre art i natura .
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SUPORT A LA CREACIÓ

L’art, la música, la literatura i qualsevol forma d’expressió cultural, requereixen formació, dedicació, moltes 
hores de treball i grans esforços en solitari per part dels seus creadors, dels quals s’acaba beneficiant tota 
la societat . Per això, “SA NOSTRA” ha renovat el seu compromís amb els creadors emergents, als quals vol 
fer costat i ajudar en la creació i en la difusió, a través de la convocatòria d’una nova edició dels Ajuts a la 
creació, la Beca Sa Màniga i el Premi Miquel Àngel Riera .

Convocatòria d’ajuts a la creació

Amb els tres objectius complementaris d’incentivar la creació dels artistes joves, dotar els centres de 
cultura de “SA NOSTRA” d’una programació d’art contemporani de qualitat i tenir una línia expositiva 
pròpia i diferenciadora, l’Obra Social de“SA NOSTRA” va convocar els Ajuts a la creació d’arts plàstiques 
2007, als quals podien optar tots els artistes espanyols residents al país i menors de 35 anys .

Els ajuts es varen distribuir en tres apartats: producció de projectes d’experimentació artística, ajuts per a 
dur a terme projectes de comissariat inèdits sobre un artista o col·lectiu que destaquin per la qualitat i la 
innovació, ambdós per a exposar a sales i centres propis durant 2008 i amb una dotació de fins a 25 .000 
euros, i beques de fins a 3 .000 euros per a facilitar l’estada d’artistes nascuts o residents a les Illes Balears 
a centres o espais de reconegut prestigi en l’àmbit de les arts plàstiques .

Els guanyadors foren Patricia I . Esquivias, de Los 29 enchufes, per Juntos acordaron adelantar el oscurecer; 
Pablo Pérez Sanmartín, per La juventud baila; i David Bestué, per Història de l’escuma .

A més, durant 2007 s’han exposat els treballs premiats en la convocatòria d’ajuts anterior: Art for fun, 
comissariada per José Javier Marroquí Ferrández i David Arlandis Ivars, i En un lugar solitario, de Cova 
Macías .

La primera és un compendi d’instal·lacions interactives de diferents artistes que, com a conseqüència 
d’una determinada actitud artística en què l’humor i el joc es fan presents en l’art, demanen a l’espectador 
a través de la seva obra incompleta que sigui ell mateix qui la culmini amb la seva participació en el joc .

En el cas de En un lugar solitario, es tracta d’una creació en dues peces, una videogràfica i una fotogràfica, 
en què sis joves malgirbats formen un grup homogeni i vulnerable davant la càmera que es retrata amb 
la paraula en un diàleg en què cadascú cerca la seva identitat en confrontació amb la resta .

Beca sa Màniga

En l’àmbit de la dansa i amb l’Ajuntament de Sant Llorenç s’ha convocat la quarta edició de les Beques de 
Creació Artística per a joves creadors menors de 30 anys, que ofereixen als seus guanyadors 5 .000 euros i 
la possibilitat de presentar els seus treballs tant a l’Auditòrium Sa Màniga com als centres de cultura que 
l’Obra Social de “SA NOSTRA” té arreu de les Illes .

D’entre els sis projectes presentats a la convocatòria 2007-2008, un jurat integrat per experts en dansa i 
representants de les dues entitats convocants va decidir becar a Bàrbara Riera Duran i Catalina Carrasco 
Jover .

El projecte de Riera, titulat Bellugueig, preveu realitzar una peça de vídeo-dansa en què el moviment i la 
gestualitat quotidiana del cos humà seran la base d’unes coreografies poc convencionals; mentre que 
Carrasco proposa a Trajecte la realització d’un documental en DVD sobre dansa, una performance i un 
taller, prèvia investigació sobre la dansa teatre a Europa i la influència de la dansa japonesa butoh .
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Premi Miquel Àngel Riera

L’onzena edició dels Premis Literaris de Poesia i Narrativa Breu Miquel Àngel Riera, creats en memòria de 
l’escriptor manacorí que havia fundat les col·leccions “Tià de Sa Real” i “El Turó” amb la finalitat d’estimular 
la creació poètica i narrativa en llengua catalana, i convocats anualment per l’Obra Social de “SA NOSTRA” 
amb els mateixos objectius, va arribar amb novetats destinades a incentivar la participació i relaxar els 
seus requisits . Per això, es va incrementar dels 2 .000 als 3 .000 euros la dotació del premi en cadascuna de 
les modalitats i es va ampliar l’edat màxima dels participants fins als 35 anys .

Hèctor Alonso i Domènech (Barcelona, 1974) amb Llits freds, i Sebastià Sansó Jaume (Manacor, 1980), 
amb Cartografies devastades, foren els escollits, per un jurat reunit dia 17 d’abril i integrat per Roser Vallès, 
Bernat Nadal, Rosselló Bover, Antoni Xumet i Miquel Mestre, com a guanyadors de l’edició de 2007 en les 
modalitats de narrativa breu i poesia, respectivament .

A més de la dotació econòmica, un i altre han vist les seves obres editades a la col·lecció “Tià de sa Real”, 
en el cas de Llits freds, i “El Turó”, en el cas de Cartografies devastades.

TEATRE

Compromesa amb les arts escèniques, “SA NOSTRA” ha mantingut els convenis de col·laboració amb el 
Teatre de Vilafranca, el Teatre del Mar i el Teatre Sans de Palma, el Teatre Principal de Maó, la Fira de Teatre 
de Manacor, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil i el Festival Internacional de Teatre de Teresetes . El seu suport 
entre bambolines garanteix que la qualitat s’instauri sobre els escenaris . 

D’altra banda, juntament amb el Consell de Mallorca, l’entitat patrocina el Circuit d’Arts Escèniques per a 
contribuir a la difusió del teatre .

COMPROMÍS AMB EL PATRIMONI

Conservar i donar a conèixer els vestigis materials de la història de l’arxipèlag és el principi en què se 
sustenta el compromís de “SA NOSTRA” amb el patrimoni, que durant l’any 2007 s’ha fet càrrec, entre 
altres activitats divulgatives, de les exposicions “Cendres de Troia” i “Corsaris” . 

D’altra banda, “SA NOSTRA” s’enorgulleix d’haver col·laborat en la realització de l’obra que Miquel Barceló, 
un dels artistes illencs amb major prestigi i reconeixement arreu del món, Premi Príncep d’Astúries de les 
Arts 2003, va dur a terme a La Seu: la Capella de Sant Pere .

Cendres de Troia

Gràcies a la tasca de l’Obra Social de “SA NOSTRA”, vint-i-quatre pintures de gran format del mallorquí 
Miquel Bestard (1592 – 1633) van veure la llum pública per primera vegada en la seva llarga història al 
Centre de Cultura de Palma .

Es tracta d’un recull d’obres procedents majoritàriament de col·leccions particulars, però també 
de col·leccions públiques d’arreu d’Espanya, en què Bestard va tractar tant la temàtica religiosa com 
la profana, a partir d’episodis històrics i mitològics . A més, el pintor va tractar de forma excepcional la 
iconografia lul·liana tot adaptant-la als nous models europeus, de manera que es va convertir en el pintor 
de referència de la primera meitat del segle XVII a les Illes .
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Corsaris

A través de “Corsaris”, l’Obra Social de “SA NOSTRA” va analitzar a la Sala de Cultura d’Eivissa el fenomen, 
a la Mediterrània, dels individus embarcats en una nau mercant que feien, amb patent del seu govern, 
campanya contra les naus de l’enemic, tot ubicant-ho en el seu context històric i socioeconòmic, i es van 
donar a conèixer els seus representants més destacats a les Pitiüses .

Miquel Barceló

El miracle evangèlic de la multiplicació dels pans i els peixos vist amb els ulls del que possiblement és 
el nom més gran que Balears ha donat al panorama artístic contemporani internacional . Així es podria 
sintetitzar la intervenció de Miquel Barceló a la Catedral, on va crear un mural ceràmic de més de 300 
metres quadrats .

“SA NOSTRA” no podia deixar passar l’oportunitat de ser present en un esdeveniment amb tanta 
repercussió i en què art i patrimoni històric es troben a una de les capelles del monument per excel·lència 
de la capital balear . Per això, va realitzar una aportació de 200 .000 euros destinada a un gran vitrall per a 
la capella i va organitzar, juntament amb el Fons Documental Miquel Barceló, una exposició fotogràfica 
a partir del treball d’Agustí Torres per a donar a conèixer el procés creatiu de l’artista i les dificultats amb 
què es va trobar .

EDUCACIÓ, RECERCA I INVESTIGACIÓ

En la formació es troba la clau del progrés, del desenvolupament, de la tolerància i del benestar de la 
societat . Per això, “SA NOSTRA”, mitjançant l’Obra Social, té l’educació, la recerca i la investigació entre les 
prioritats transversals del seu ambiciós programa, que abasta, entre altres, actuacions socials, culturals i 
mediambientals .

Les propostes es destinen tant als escolars que cursen estudis d’ensenyança obligatòria, als quals es 
dirigeixen programes d’activitats que esdevenen eines i recursos per als educadors, com als universitaris i als 
qui dediquen els seus esforços a l’avenç social en distintes àrees mitjançant la recerca i la investigació .

És en aquest segon sector de beneficiaris en què s’emmarquen les beques d’ampliació d’estudis a 
l’estranger, dirigides a titulats universitaris que volen cursar estudis de tercer cicle en universitats ubicades 
fora de l’Estat espanyol; així com el Centre de Recerca Econòmica i el Centre d’Estudis i Documentació 
Contemporània, dos centres d’investigació als quals “SA NOSTRA” dóna suport juntament amb la 
Universitat de les Illes Balears .

Tots aquests projectes han comptat durant el 2007 amb una dotació de 694.632 euros.

Beques d’ampliació d’estudis a l’estranger

Amb l’objectiu d’ajudar als titulats universitaris illencs a ampliar la seva formació acadèmica o el seu 
currículum investigador en àrees que no abasten els centres estatals, i dotar així a la societat balear d’un 
jovent cada cop més preparat i capacitat per afrontar els reptes de futur, l’Obra Social de “SA NOSTRA” 
ha seguit el camí emprès fa més de dues dècades i ha convocat novament el Programa d’ajuts per a 
l’ampliació d’estudis a l’estranger .

166



INFORME ANUAL 07

Els ajuts, que cobreixen el desplaçament de l’estudiant, el pagament de la matrícula i l’estada al país de 
destinació amb 1 .400 euros mensuals, van servir l’any 2007 a onze becaris que cursaran estudis a països 
d’arreu d’Europa, així com al Líban i a la Xina .

Els projectes i les universitats d’acollida són els següents:

• Estudis instrumentals de Postgrau de Magisterstudium . Universität Für Musik und Darstellende Kunst 
Graz . Àustria .

• Doctorat en Química teòrica i computacional . Friedrich-Schiller-Universität Jena – Institut für 
Physikalische Chemie Jena . Alemanya .

• Master Class de Dansa . Palucca Schule Dresden – Hochschule für Tanz Dresden . Alemanya .

• Pràctiques de cooperació internacional per al Màster en acció humanitària internacional de la 
Universitat d’Uppsala a Suècia . Líban .

• Musiker Diplom de violoncel . Folkwang Hochschule . Alemanya .

• Màster Internacional en Direcció i Administració d’Empreses . Peking University – China Center of 
Economic Research . Xina .

• Postgrau en concert instrumental, especialitat oboè . Hochschule Musik und Theater Zürich . Suïssa .

• Curs per a estrangers avançat en la interpretació de l’instrument . Musikhögskolan i Malmö Lunds 
Universitet . Suècia .

• Màster en Enginyeria Ambiental . Danmarks Tekniske Universitet . Dinamarca .

• Màster Europeu en Energies Renovables . École des Mines de Paris – National Technical University of 
Athens . França i Grècia .

• Avaluació i estudi de les interaccions lèxiques i morfosintàctiques en parlants bilingües anglès-castellà 
i gal·lès-anglès per al Màster en Psicologia del Llenguatge . Univesity of Wales Bangor Gwynedd . Regne 
Unit .

Experiències plenes de vida.  Programes educatius

L’educació no és una tasca exclusiva de les escoles, sinó que ha d’implicar també a la pròpia família 
i a la societat . Junts, han de transmetre als escolars, més enllà dels coneixements curriculars, els 
principis i els valors que han de bastir la seva vida adulta . “SA NOSTRA” vol participar d’aquest 
repartiment de responsabilitats, i ho fa mitjançant recursos i programes d’activitats complementaris 
al treball dins les aules .

Medi ambient
Aprofitant l’exclusivitat d’espais naturals com la finca de Can Tàpera o Sa Canova, “SA NOSTRA” desenvolupa 
una llarga llista d’activitats relacionades amb el medi ambient adaptades a les necessitats i capacitats de 
cada grup escolar en funció de la seva edat . Són propostes com el Taller del pinar, on s’ensenya als alumnes 
a gaudir plenament del bosc i a prendre consciència de la necessitat de conservar-lo; o El medi ambient 
a les Illes Balears. Situació i anàlisi, en què els educadors ambientals es desplacen als centres escolars per 
parlar als alumnes d’ESO i Batxillerat de les fonts energètiques i del model de consum, de la problemàtica 
que l’estacionalitat genera amb les reserves d’aigua, o de la biodiversitat i els perills que l’amenacen .
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Entre les propostes hi ha també la descoberta de l’hort, la integració de l’arquitectura en el paisatge 

i activitats meteorològiques i d’experimentació, així com el treball conjunt amb altres centres com el 

Museu Balear de Ciències Naturals, el Jardí Botànic de Sóller, la Universitat de les Illes Balears, que acosta 

amb Demolab la biologia, la física i la química d’una manera divertida als seus futurs estudiants; o el 

Mallorca Planetarium, que desvetlla des de Costitx el com i el per què del que passa sobre els nostres 

caps, a anys llum del nostre temps .

Concerts
Acostar la música als més petits i ajudar-los a entendre-la, desxifrar-la i gaudir-la és el propòsit dels 

concerts escolars que cada any organitza l’Obra Social de “SA NOSTRA”, i que al Centre de Cultura de 

Palma van córrer a càrrec de Jorge Velosa i los Carrangueros, que acostaren i descobriren la música 

popular colombiana .

Exposicions
Als estudiants d’ESO i cicles superiors, “SA NOSTRA” els apropa les exposicions obertes al públic en general 

que considera més aptes per a una primera aproximació a l’art, cercant especialment aquelles que, com 

“Art for fun”, presenten elevades dosis d’interactivitat .

Cicles, conferències i altres activitats
La literatura i la poesia són sovint unes formes d’expressió poc atractives per als joves que viuen en una 

societat audiovisual i de la immediatesa . En la cerca del millor de cadascuna d’aquestes manifestacions, 

l’Obra Social de “SA NOSTRA” organitza activitats d’acostament als autors contemporanis a través de les 

conferències i tertúlies de “En diàleg amb” o a través del cicle “Cinema i literatura”, però també els porta 

l’art emergent expressat, entre altres, a través de festivals de cinema digital com Art Futura .

Centre de recerca econòmica

Amb el ferm convenciment que l’esforç investigador seriós en els àmbits econòmic i social pot ser 

d’utilitat per a provocar un acostament al funcionament de l’economia a la societat balear que redundi 

en un augment del coneixement i en la millora de la seva capacitat de decisió, “SA NOSTRA” va decidir 

crear, el 2001, el Centre de Recerca Econòmica, juntament amb la Universitat de les Illes Balears .

En el darrer exercici, el Centre de Recerca Econòmica ha continuat amb diversos projectes i n’ha encetat 

de nous, que porta sempre a seminaris i ponències i mira d’incloure a les publicacions científiques per tal 

de trobar un reconeixement extern del seu prestigi i de la seva validesa .

Són treballs pràctics, com la Predicció de l’arribada aèria de turistes a les Balears mitjançant mètodes no 

paramètrics, que permeten als agents econòmics de la societat anticipar-se als esdeveniments per 

afrontar-los amb majors garanties . Aquests treballs es complementen amb publicacions com l’Informe 

Econòmic i Social de les Illes Balears 2006 o els tres números de la revista Conjuntura, així com amb contractes 

d’investigació i amb col·laboracions amb professionals d’institucions i universitats de reconegut prestigi a 

nivell regional, nacional i internacional, com el Max Planck Institut of Economics .
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Centre d’estudis i documentació contemporània

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània, creat l’any 2000 en col·laboració entre “SA NOSTRA” 
i la Universitat de les Illes Balears, ofereix un ampli ventall de serveis que, a grans trets, es poden resumir 
en els següents:

• Organitzar conferències, cursos i debats davant dels reptes de la societat actual

• Crear i gestionar un servei de documentació i una base de dades sobre la societat contemporània de 
les Illes Balears

• Promoure i realitzar estudis i recerques sobre la societat dels nostres dies

• Fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i societat en general

• Promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels temps presents i futurs a la societat 
de les Illes Balears

• Resoldre dubtes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que ho sol·licitin, així com per a particulars

A més, com a novetat, durant el 2007 es va procedir a la renovació i actualització de la web del CEDOC 
per a adaptar-la a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) i fer-la més accessible . El resultat 
va ser un augment de més de 1 .500 visites respecte de l’any anterior .

També es va participar a la VI Fira de la Ciència i, per primera vegada a l’arxipèlag, es va organitzar una 
olimpíada d’història adreçada als alumnes de segon curs de batxillerat .

MEDI AMBIENT I PATRIMONI NATURAL

La idea que, lluny de ser un esforç altruista, la conservació del medi ambient i del patrimoni natural és, 
sobretot a un arxipèlag, una tasca imprescindible per a la pervivència humana i el benestar social, és la que 
regeix les actuacions en aquest àmbit de “SA NOSTRA”, que es preocupa per donar suport a les iniciatives 
d’estudi i conservació del medi natural de les Illes Balears, però també per oferir les eines als illencs a 
través de recursos materials i logístics per al desenvolupament d’activitats d’educació ambiental .

Entre les activitats i iniciatives de 2007 cal destacar la nova Convocatòria d’ajuts per a projectes de 
conservació de la biodiversitat, així com l’acostament de l’exposició “Formentera en les teves mans” fins a 
les sales de Menorca i les Pitiüses .

En total, “SA NOSTRA” ha destinat 959.707 euros a l’Àrea de Patrimoni Natural i Històric .

Convocatòria d’ajuts a la biodiversitat

La Convocatòria d’ajuts per a projectes de conservació de la biodiversitat és la forma amb què “SA NOSTRA” 
dóna suport a les entitats que treballen en les àrees de coneixement científic de la riquesa natural de les 
Illes Balears o de defensa activa de la biodiversitat . 
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Durant el 2007 es van impulsar 10 projectes, en els quals “SA NOSTRA” ha invertit 86 .000 euros .

Les entitats beneficiàries han estat GEN-GOB Eivissa, pel projecte En Lluc Daifa i els horts de Ses Feixes; 
Associació Líthica, per la segona fase del Circuit de Biodiversitat: Circuit etnològic i geològic a les pedreres de 
s’Hostal. L’acció de l’home en la creació del paisatge; Societat Ornitològica de Menorca, per la Guia interactiva 
dels ocells de Menorca; Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa – Menorca, per l’edició del 
conte infantil En Fosquet, un mussol; Associació Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, pel projecte 
museogràfic de l’àrea de biodiversitat del Museu Balear de Ciències Naturals i l’equipament amb vitrines i 
mobiliari de la Sala de Biodivesitat; Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa – Mallorca, per la 
pre-publicació de l’Atles d’ocells nidificats de Mallorca i Cabrera, 2003-2006; Societat d’Història Natural de les 
Illes Balears, per les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears i per la catalogació de la col·lecció del 
Museu de La Salle de Palma; i Grup Nord de Mallorca, per La cova de sa Gleda (Manacor): Estudi de l’hàbitat 
anquihalí subaquàtic de major recorregut d’Europa. Part I: sector clàssic, sector de ponent i sector cinc-cents .

Aquests nou projectes, tots d’estudi de la biodiversitat, es complementen amb un projecte per a la gestió 
i conservació d’aquesta biodiversitat, presentat pel Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa – 
Menorca i consistent en la preservació de la zona costanera de Binimel·là (Es Mercadal) .
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L’Obra Social de “SA NOSTRA” en xifres: resum d’activitat  

a) Nombre d’activitats i usuaris per illes i equipaments

EQUIPAMENT PER ILLES NOMBRE  NOMBRE   
 D’ACTIVITATS (*) D’USUARIS/BENEFICIARIS

MALLORCA

Centre de Cultura de Palma (**) 261 46 .335

Can Tàpera 6 5 .759

Finca “Sa Canova” 3 5 .437

Altres espais en col·laboració Mallorca 158 46 .832

MENORCA

Sala de Cultura de Maó 25 9 .712

Sala de Cultura de Ciutadella 18 10 .330

Altres espais en col·laboració Menorca (***) 156 13 .715

PITIÜSES 

Sala de Cultura d’Eivissa 53 9 .948

Sala de Cultura de Formentera 51 8 .978

Altres espais en col·laboració Pitiüses 22 2 .210

TOTAL 753 159.256

 (*) Activitats: exposicions, projeccions de cinema/audiovisual, concerts, representacions teatrals, lectures poètiques, cursos/ seminaris/ conferències, 
presentacions de publicacions, roda/visita premsa, signatura de convenis, programes i activitats educatives, etc .

 (**) Tancat per reformes de l’1 de maig al 14 de desembre 2007 . 
 (***) S’inclou el Centre Social de Ciutadella 

b) Activitats i usuaris al Centre de Cultura de Palma (*)

 ACTIVITATS USUARIS

Exposicions 10 n .d .

Projeccions de cinema/audiovisuals 46 n .d .

Activitats educatives (programes educatius) 7 4 .850

Concerts 40 790

Cursos/jornades/conferències 121 1 .167

Lectures poètiques 2 40

Presentacions publicacions 8 60

Altres (roda de premsa, signatura de convenis, etc .) 26 777

Acte d’inauguració (14/12/2007) 1 200

Visites generals (**) - 38 .451

TOTAL 261 46.335

(*) Tancat per reformes de l’1 de maig al 14 de desembre de 2007
(**) Corresponents a les registrades pel comptador de persones a l’entrada del Centre
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c) Activitats i usuaris a Can Tàpera i Sa Canova

 Nombre de  USUARIS
 programes educatius 

Can Tàpera (Palma) 6 5 .759

Finca experimental Sa Canova (sa Pobla) 3 5 .437

TOTAL 9 11.196

d) Activitats i usuaris a altres espais en col·laboració de Mallorca

 ACTIVITATS USUARIS

Exposicions (i itineràncies) (*) 22 15 .229 

Activitats educatives (programes educatius) 34 21 .141

Concerts 2 2 .600

Projeccions de cinema/audiovisuals (**) 93 5 .400

Cursos/jornades/conferències 5 2 .462

TOTAL 156 46.832

(*) Exposició al Casal Solleric i itineràncies a Mallorca . Només dades de visites a “Art for fun” al Casal Solleric de Palma
(**) Només disponibles el nombre d’espectadors de les projeccions al Cinema Augusta . disponibles les dades de “Cinema a la fresca”

e) Activitats i usuaris a la Sala de Cultura de Maó

 ACTIVITATS USUARIS

Exposicions 15 7 .600

Activitats educatives (programes educatius)  3 1 .702

Projeccions de cinema/audiovisuals - -

Concerts - -

Cursos/jornades/conferències 1 110

Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de  
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc . 6 300

TOTAL 25 9.712

f) Activitats i usuaris a la Sala de Cultura de Ciutadella

 ACTIVITATS USUARIS

Exposicions 14 9 .465

Activitats educatives (programes educatius) 3 805

Projeccions de cinema/audiovisuals 1 60

Concerts - -

Cursos/jornades/conferències - -

Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de  
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc . - -

TOTAL 18 10.330
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g) Activitats i usuaris a altres espais en col·laboració de Menorca

 ACTIVITATS USUARIS

Altres espais de Maó  

Exposicions 2 n .d .

Projeccions de cinema/audiovisuals 14 690

Concerts 15 1 .890

Cursos/jornades/conferències - -

Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de  
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc . - -

Altres espais de Ciutadella(*)  

Exposicions 2 3 .585

Projeccions de cinema/audiovisuals 14 420

Concerts 35 3 .150

Cursos/jornades/conferències 3 80

Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de  
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc . 8 650

Altres espais (altres poblacions)  

Exposicions 1 83

Activitats educatives (programes) 3 1 .013

Projeccions de cinema/audiovisuals 35 430

Concerts 24 1 .680

Cursos/jornades/conferències 2 44

Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de  
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc . - -

TOTAL ALTRES ESPAIS EN COL·LABORACIÓ DE MENORCA 158 13.715

(*)S’inclou el Centre Social de Ciutadella

h) Activitats i usuaris a la Sala de Cultura d’Eivissa

 ACTIVITATS USUARIS

Exposicions 10 7 .904

Activitats educatives (programes educatius) 2 543

Projeccions de cinema/audiovisuals - -

Concerts 6 427

Cursos/jornades/conferències 18 798

Lectures poètiques 2 41

Presentacions publicacions 1 95

Altres (roda de premsa, signatura de convenis, etc .) 14 140

TOTAL 53 9.948
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i) Activitats i usuaris a la Sala de Cultura de Formentera

 ACTIVITATS USUARIS

Exposicions 10 7 .100

Activitats educatives (programes educatius) 1 349

Projeccions de cinema/audiovisuals 5 115

Concerts 7 183

Cursos/jornades/conferències 19 963

Presentacions publicacions 1 70

Lectures poètiques - -

Teatre i dansa 2 146

Altres (roda de premsa, signatura de convenis, etc .) 6 52

TOTAL 51 8.978

j) Activitats i usuaris a altres espais en col·laboració d’Eivissa i Formentera

 ACTIVITATS USUARIS

Exposicions 3 824

Activitats educatives (programes educatius) 1 1 .050

Projeccions de cinema/audiovisuals 14 n .d .

Concerts 2 160

Cursos/jornades/conferències 1 165

Presentacions publicacions - -

Lectures poètiques - 

Altres (roda de premsa, signatura de convenis, etc .) 1 11

TOTAL 22 2.210
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k) Activitats educatives. Nombre d’usuaris, per equipaments i temàtica

Programes educatius(Per equipaments) ALUMNES

EQUIPAMENTS PROPIS  19.478

MEDI AMBIENT  11.706

Can Tàpera  5 .759

Sa Canova  5 .437

Activitats a Eivissa i Formentera  510

CULTURA i PATRIMONI  7.772

Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma  4 .850

Activitats a Menorca  2 .547

Activitats a Eivissa i Formentera  375

EQUIPAMENTS EN COL·LABORACIÓ  30.313

MEDI AMBIENT  13.883

Museu Balear de Ciències Naturals  5 .623

Jardí Botànic de Sóller  4 .318

GOB-Mallorca . La Trapa  1 .879

GOB-Menorca  850

Càritas Diocesana . Barranc d’Algendar  163

GEN_GOB Eivissa . Ses Feixes  1 .050

CULTURA i PATRIMONI  546

Exposició itinerant “(±)Diferents . Realitat social dels Joves de les Illes .”  162

Museu Regional d’Artà  384

CIÈNCIA I TECNOLOGIA  15.884

UIB . Demolab . Laboratori Jove   2 .486

Activitats de Xarxa Segura Illes Balears  530

Observatori Astronòmic de Mallorca  12 .868

Total per equipaments en col·laboració 

TOTAL  49.791
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l) Convocatòries d’ajuts

AJUTS PROJECTES PROJECTES DOTACIÓ
 PRESENTATS PREMIATS 

 

Ajuts per a projectes solidaris 164 104 700 .000 €

Beques per a l’ampliació d’estudis a l’estranger 28 11 169 .400 €

Ajuts per a projectes de conservació de la biodiversitat 28 10 86 .000 €

Ajuts per a la creació d’arts plàstiques 54 12 12 .000 €

TOTAL 274 137 967.400 €

L’Obra Social de “SA NOSTRA” en xifres: resum de gestió

Àrea  

Central 1 .375 .021 €

Cultura 5 .502 .227 €

Assistencial social 2 .329 .870 €

Patrimoni històric i natural 959 .707 €

Docència i investigació              1 .017 .374 €

Lleure i esports 324 .170 €               

TOTAL         11.508.369 €

 (dotació individual 
per nombre 

d’ajuts atorgats)
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MONT DE PIETAT 

Des de la seva creació, el Mont de Pietat de “SA NOSTRA” 
té per objectiu atendre les necessitats financeres de les 
persones que, amb pocs recursos, no disposen de garan-
ties personals suficients.

Al llarg del 2007, es van realitzar un total de 18.091 ope-
racions, per un import global de 6,992 milions d’euros, 
amb el desglossament següent: 8.471 operacions 
d’empenyorament, per un import de 3,475 milions d’euros; 
7.737 cancel·lacions, per un valor de 2,760 milions d’euros i 
1.883 renovacions, que van sumar 0,756 milions d’euros.

El saldo final dia 31 de desembre va ascendir a 4,475 milions 
d’euros, amb un total d’11.628 préstecs, la qual cosa va repre-
sentar un increment del saldo total  del 16,50%, respecte de 
l’any 2006.

D’altra banda, es van subhastar 776 lots, amb una recaptació de 
483,9 milers d’euros.
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DADES D’IDENTIFICACIÓ DE 
L’ENTITAT

Raó i domicili social

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, 
domiciliada a Palma, c. de Ramon Llull, núm. 2.

Fundació

Dia 18 de març del 1882, davant el notari Sr. Miguel Ignacio 
Font, amb el núm. 270 del seu protocol.

Inscripció

Inscrita al Registre Especial de Caixes d’Estalvi del Banc d’Espanya 
amb el número de codificació 2051 i al Registre Mercantil de les 
Balears al foli 173 del tom 883 de Societats, full número PM-3734, 
inscripció primera.

Terminis i formes de convocatòria de les  
assemblees generals

De conformitat amb l’article 23 dels Estatuts socials, es fa una           
assemblea general ordinària anual. Es pot fer una assemblea gene-
ral extraordinària sempre que el Consell d’Administració ho consi-
deri convenient; a petició d’un terç dels membres de l’assemblea, o 
per acord de la Comissió de Control quan es tracti de matèries que 
siguin competència seva.

Pertinença o no al Fons de Garantia de Dipòsits

L’Entitat pertany al Fons de Garantia de Dipòsits, té caràcter independent 
i disposa de filials.
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