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Introducció
al Gr up CaiFor

Entitats del Grup CaiFor
Societat holding

CaiFor, S.A.
NIF A 60196946
General Almirante, 2-4-6
08014 Barcelona
Tel. 93 227 87 00
Fax 93 298 90 05
www.caifor.es

Companyies d’assegurances

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances
NIF A 58333261
www.vidacaixa.es
SegurCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances
NIF A 28011864
www.segurcaixa.es

Distribució d’assegurances
i altres

AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances
Grup CaiFor
NIF A 78662319
www.agencaixa.es
SegurVida Consulting, S.A.
NIF A 58482100

Serveis comuns

Grup Assegurador de ”la Caixa”,
Agrupació d’Interès Econòmic
NIF G 58263831

Seu Social

General Almirante, 2-4-6
08014 Barcelona
Tel. 93 227 87 00
Fax 93 298 90 05

Servei d’Atenció
Telefònica
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Telèfon de consulta
i informació per a clients
902 10 15 15
Telèfon de consulta
per a oficines de ”la Caixa”
902 20 11 11

Organització territorial
Bilbao
Sant Sebastià
Pamplona

Vitòria
Logronyo

Girona
Lleida
Saragossa
Barcelona
Tarragona

Madrid

València
Palma de Mallorca

Còrdova Jaén
Huelva

Granada

Sevilla

Almeria
Cadis

AgenCaixa
Màlaga

Lanzarote

Seu Social Grup CaiFor
VidaCaixa Previsió Social

Las Palmas de Gran Canaria
Tenerife

Delegacions comercials d’AgenCaixa
Andalusia Occidental

Balears

Madrid Est, Oest i Província

Av. Reino Unido, s/n
Edificio Adytec, Euroficinas,
pl. 1a, porta G
41012 Sevilla
Tel. 95 429 81 95

Av. Alexandre Roselló, 21,
porta A i B
07002 Palma
Tel. 971 21 44 21

Pº de la Castellana, 51, 6è
28046 Madrid
Tel. 91 432 62 09 (E.)
91 432 62 10 (O.)
91 432 62 11 (P.)

Andalusia Oriental

Roger de Llúria, 5, 2n
08010 Barcelona
Tel. 93 317 69 42 (I)
93 317 13 33 (II)
93 317 14 15 (III)

Salitre, 1, 3r
29002 Màlaga
Tel. 95 236 11 29

Aragó - Navarra - La Rioja

Barcelona I, II i III

País Basc
Autonomía, 26, 4t D
48010 Bilbao
Tel. 94 444 11 49

Tarragona

Pº Independencia, 24-26,
pta. 5a, of. 1
50004 Saragossa
Tel. 976 22 59 91

Girona - Maresme
Pl. Josep Pla, 4, 1r 7a
17001 Girona
Tel. 972 41 28 17

Av. Marquès de Montoliu, 4,
esc. B, 1r 5a
43001 Tarragona
Tel. 977 25 24 36

Badalona Cinturó Nord

Lleida

València

Av. President Companys, 6, 1r 1a
08911 Badalona
Tel. 93 464 10 48

Av. Blondel, 5, 4t B
25002 Lleida
Tel. 973 26 98 11

Professor Beltran Baguena, 4,
desp. 412 D
46009 València
Tel. 96 340 29 00

Baix Llobregat Sud

Vallès - Penedès

Fructuós Gelabert, 2-4, 4t 7a
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 480 83 89

Av. Tarragona, 37-41, 4t A
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 21 60

Delegacions de VidaCaixa Previsió Social
Bilbao

Madrid

València

Autonomía, 26, 4t D
48010 Bilbao
Tel. 94 444 12 19

Pº de la Castellana, 51, 6è
28046 Madrid
Tel. 91 432 68 00

Professor Beltran Baguena, 4, desp. 412 D
46009 València
Tel. 96 317 39 82
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Fets més destacats en la història del Grup CaiFor

8

92

Signatura de l’acord de Joint Venture entre ”la Caixa” i Fortis. Creació de CaiFor i celebració del 50è aniversari de SegurCaixa.

93

Creació del SegurCaixa Llar, l’assegurança de multiriscos de SegurCaixa, que actualment
cobreix més de 640.000 llars espanyoles. En base a provisions matemàtiques, VidaCaixa
se situa en la primera posició del rànquing espanyol d’assegurances de vida.

94

AgenCaixa, la xarxa d’assessors del Grup CaiFor, inicia el seu gran desenvolupament
actual.

95

VidaCaixa llança el Seviam Obert, l’assegurança de vida-risc lligada a préstecs, que
actualment té més de 990.000 assegurats.

96

CaiFor crea el Call Center d’assegurances, un departament que va unificar les plataformes d’atenció telefònica existents a VidaCaixa i SegurCaixa.

98

SegurCaixa inicia el desenvolupament del ram d’accidents, que avui disposa de més de
115.000 assegurats, amb el SegurCaixa Personal.

99

CaiFor es trasllada a la seva actual seu, a la plaça Cerdà de Barcelona, i s’instal·la en un
edifici d’última generació.

00

El Quadre de Comandament Integral inicia el seu camí com a eina de gestió del Grup.

01

CaiFor entra en el ram de la salut amb el VidaCaixa Salut. Actualment, aquest ram té
44.000 assegurats.

02

VidaCaixa protagonitza el procés d’exteriorització dels compromisos per pensions de les
empreses espanyoles.

03

VidaCaixa adquireix Swiss Life (España) i llança VidaCaixa Previsió Social, la seva divisió
especialitzada en el mercat de la previsió social empresarial.

04

VidaCaixa adquireix SCH Previsión i integra tot el negoci de col·lectius i empreses.

05

CaiFor rep el prestigiós guardó “Balanced Scorecard Hall of Fame” pel seu excel·lent
model de gestió basat en el Quadre de Comandament Integral.
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Estructura del Grup CaiFor i Òrgans de Govern
Estructura accionarial
El Grup CaiFor es va constituir al desembre del
1992, arran de la signatura del contracte de Joint

Caixa i AgenCaixa, amb diferents percentatges

Venture establert entre l’entitat financera Caixa

de participació. Així, CaiFor controla el 80% de

d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, i el

VidaCaixa i de SegurCaixa, mentre que el 20%

grup bancassegurador belgaholandès Fortis.

restant és propietat de ”la Caixa” en el primer

societats operatives del Grup: VidaCaixa, Segur-

cas i de Fortis en el segon. Al mateix temps,

CaiFor, S.A. és la principal societat del Grup

CaiFor S.A. posseeix un 99% de les accions

CaiFor i està participada a parts iguals per
”la Caixa” i per Fortis, en un percentatge del
50% cadascuna. La companyia integra les tres

d’AgenCaixa, i VidaCaixa i SegurCaixa un 0,5%
cadascuna.

Composició del Grup CaiFor
”la Caixa”

Fortis

50%

50%

CaiFor

20%

80%

VidaCaixa

20%

99%
0,5%

80%

AgenCaixa

VidaCaixa té com a activitat el disseny, la gestió i la comercialització d’assegurances de vida,
assegurances de salut i plans de pensions, tant
per a clients individuals com per a clients corporatius, amb més de 26.500 milions d’euros de
recursos gestionats.
SegurCaixa, d’altra banda, és la companyia del
Grup CaiFor dedicada al disseny, la gestió i la comercialització d’assegurances de no vida, amb
una alta especialització en assegurances de la
llar, un ram en el qual ja té més de 700.000 llars

0,5%

SegurCaixa

cobertes, i una creixent activitat en assegurances d’accidents i atur. SegurCaixa ha rebut el
2006 l’autorització per operar en el ram de l’automòbil, una activitat que iniciarà durant el primer semestre del 2007.
AgenCaixa és, per la seva banda, la companyia que integra els més de 300 assessors comercials del Grup CaiFor, que col·laboren amb
les oficines de ”la Caixa” per assessorar els
clients i comercialitzar els productes i serveis
del Grup.

Òrgans de Govern
CaiFor té un Consell d’Administració integrat
per dotze consellers: sis en representació de
”la Caixa” i sis de Fortis. Al mateix temps, CaiFor disposa d’una Comissió Delegada del Consell integrada per sis consellers, una Comissió
de Retribucions i un Comitè d’Auditoria.

presentació de ”la Caixa” i dos de Fortis. Igualment, SegurCaixa disposa d’un Consell d’Administració format per cinc consellers: tres nomenats per Fortis i dos per ”la Caixa”. Tots els
consellers de VidaCaixa i SegurCaixa són membres del Consell d’Administració de CaiFor.

Paral·lelament, VidaCaixa té un Consell d’Administració integrat per cinc membres: tres en re-
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Consells d’Administració
CaiFor, S.A.
Consell d’Administració
President
Ricard Fornesa i Ribó
Vicepresident
Peer van Harten (*)
Conseller Delegat
Tomàs Muniesa i Arantegui (**)

Caixa Holding, S.A.U. (*)

Vocals
Olav Cuiper

Representant:

Gilbert Mittler (*)

Julio Lage González

Manuel Raventós i Negra

Caixa Corp, S.A. (*)

Joan Antoni Samaranch

Representant:

Jean-Paul Votron
Herman Verwilst
Jacob Westerlaken (*)

Antoni Vila i Bertrán
Secretari (***)
Carles Ginebreda i Martí

Direcció
Director General de CaiFor, S.A.
Màrius Berenguer i Albiac

VidaCaixa, S.A.
Consell d’Administració
President

Caixa Holding, S.A.U.

Secretari (***)

Tomàs Muniesa i Arantegui

Representant:
Julio Lage González
Caixa Corp, S.A.

Carles Ginebreda i Martí

Vocals
Peer van Harten
Jacob Westerlaken

Representant:
Antoni Vila i Bertrán

SegurCaixa, S.A.
Consell d’Administració
President
Peer van Harten
Vocals
Gilbert Mittler
Jacob Westerlaken

Caixa Holding, S.A.U.
Representant:

Secretari (***)
Carles Ginebreda i Martí

Tomàs Muniesa i Arantegui
Caixa Corp, S.A.
Representant:
Antoni Vila i Bertrán

AgenCaixa, S.A.
Administrador únic
CaiFor, S.A.

Representant
Màrius Berenguer i Albiac

SegurVida Consulting, S.A.
Administrador únic
CaiFor, S.A.

Representant
Ferran J. Izquierdo i Gabaldón

(*) Membres de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de CaiFor.
(**) President de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de CaiFor.
(***) No conseller.
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Direcció
Comitè de Direcció
Cons. Delegat
i Dir. General

Directors d’Àrea
Sotsdirectors

T. Muniesa
Conseller
Delegat

M. Berenguer

M. Castellot

Director General

Solvència II

F. Izquierdo
Sotsdir. General
(Tecnicoactuarial,
Juridicofiscal i Sistemes
d’Informació)

M. Donoso
Sistemes de la
Informació

J. Montañés

M. Plana

Tecnicoactuarial

Jurídica i Fiscal

J. Arenillas
Sotsdir. Financera

J. Mª. García
Sotsdir.
Organització
i RH

J. A. Iglesias
Sotsdir.
Comercial i
Màrqueting

T. Cunillera
AgenCaixa

M. Marrón
Sotsdir. Servei
al Client

E. Moreno
Sotsdir. Gestió
d’Inversions

A. Trueba

C. Lorenzo

C. Quero

R. Roig

A. Sentías

Sotsdir. Empreses
i Col·lectius

Neg. Mediat
Zona Centre Sud

Neg. Directe
Zona Centre Sur

Neg. Directe
Zona Nord

Neg. Mediat
Zona Nord

E. Condie

A. Pérez

Sotsdir. Negoci
d’Automòbils

Sinistres
Automòbils
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President del Consell d’Administració del Grup CaiFor
RICARD FORNESA

12

INTRODUCCIÓ AL GRUP CAIFOR

El Grup CaiFor el 2006

Per al Grup CaiFor, el 2006 ha estat un any ple

grau i li dóna validesa formal. Aquest pla té una

de fites aconseguides, que consoliden la seva

durada per als assessors de 3 anys i treballa

estratègia corporativa i el seu model de negoci.

tots els temes específics del sector, així com

Així, cap a la meitat de l’exercici, el Grup va rebre el prestigiós guardó “Balanced Scorecard

dels productes i serveis de CaiFor.

Hall of Fame” pel seu excel·lent model de gestió basat en l’aplicació del sistema de Quadre
de Comandament Integral (QCI). CaiFor és una
empresa pionera en l’aplicació del QCI, el qual
s’utilitza des del 2000 i gaudeix actualment d’un
alt nivell de desenvolupament que permet se-

D’altra banda, l’entorn econòmic i social del
sector el 2006 s’ha caracteritzat bàsicament per
l’increment gradual produït en els tipus d’interès marcats pel Banc Central Europeu i la bona
evolució del mercat borsari. Això no obstant,
aquestes millores no han tingut gaire efecte so-

guir de manera constant el grau de consecució

bre els productes d’estalvi previsional, ja que

dels objectius estratègics del Grup.

l’alt volum d’inversió que encara duen a terme
les famílies espanyoles en el mercat immobiliari
ha reduït significativament la seva capacitat

Al mateix temps, en un estudi efectuat per l’entitat independent d’anàlisi i investigació del sector
assegurador ICEA sobre les 16 primeres companyies del rànquing del sector d’assegurances
de la llar, SegurCaixa –la companyia que comercialitza les assegurances de no vida de CaiFor–
ha rebut la puntuació més alta per la qualitat de
servei prestada en l’atenció dels sinistres. Per al
Grup, aquest resultat representa un reconeixement dels esforços que es duen a terme de manera permanent per implementar polítiques de
millora de la qualitat de servei i atenció al client.
Finalment, també cal esmentar una fita important en el camp de la formació, un altre dels
puntals estratègics de CaiFor. El passat mes
d’octubre, el Pla de Formació d’AgenCaixa, iniciat el 2003, va rebre la certificació per part de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com a
“Pla de Formació de Tècnic Comercial en Assegurances”, cosa que l’equipara a un títol de post-

INFORME ANUAL 20 06

d’estalvi. En l’àmbit legislatiu, a banda del projecte de reforma de l’IRPF, són novetats importants per al sector: la creació del nou registre
d’assegurances de vida, que sens dubte proporcionarà més transparència al sector i, per tant,
és molt ben rebut; la nova llei sobre la dependència, que representa un avanç important en
aquest camp d’importància creixent per a la societat; i la nova llei de mediació.
El Grup CaiFor centra el seu negoci en el disseny, la comercialització i la gestió de productes
d’estalvi i previsió destinats als segments de
clients particulars i de clients empresa, alhora
que fonamenta la distribució dels seus productes per a clients individuals a través de les més
de 5.000 oficines de ”la Caixa” i els assessors
d’AgenCaixa, i per als clients corporatius, en la
compatibilitat entre els canals bancari, directe i
mediat.
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Per al Grup, l’exercici 2006 ha estat molt positiu

recursos gestionats del 15%. En canvi, en les

en els productes de risc i els plans de pensions,

assegurances de vida-estalvi s’ha produït un

i una mica menys per al cas concret de les asse-

descens en els recursos gestionats de l’1%, a

gurances de vida-estalvi individuals comercialitzades per VidaCaixa, a causa de l’efecte “espe-

causa de l’evolució de les assegurances d’aquest tipus per a clients individuals; però, en total, els recursos del Grup CaiFor han crescut un
3% respecte a l’any anterior, i han superat els
26.570 milions d’euros.

ra” provocat per la tramitació durant l’exercici de
la nova Llei de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.
Entrant en detall, en les assegurances de vidarisc individuals i de salut s’han repetit els creixements habituals dels anys anteriors. Paral·lelament, en el camp de les assegurances de vidarisc, accidents i salut per a empreses i col·lectius,
també s’ha mantingut una bona evolució; en
aquest àmbit han destacat especialment els productes dirigits al segment de petites i mitjanes
empreses (Pimes), que han mostrat un creixement notable, i a finals d’any disposaven de més
de 70.000 assegurats.
En el ram de no vida, les assegurances de la llar
han continuat augmentant el volum de contractació, i a hores d’ara la companyia assegura més
de 700.000 llars espanyoles. Les assegurances
d’accidents, per la seva banda, amb el SegurCaixa Repatriació i el SegurIngrés –dos productes
per a nous residents– impulsant-ne el creixement, tenen més de 115.000 persones assegurades.
En el negoci de plans de pensions individuals, VidaCaixa ha aconseguit mantenir un alt nivell
d’activitat, i al llarg de l’exercici ha llançat nous
productes al mercat, amb un increment en els

14

INTRODUCCIÓ AL GRUP CAIFOR

El nombre de clients individuals s’ha situat en
2.914.812 persones, 190.000 més que el 2005, i
el nombre de clients corporatius puja a 16.000,
entre els quals destaquen 20 empreses de l’IBEX
35, més de 300 grups multinacionals i 80 organismes públics. El resultat net consolidat ha
pujat a 129,9 milions d’euros, un 8% més que
l’any anterior.
El Grup afronta per al 2007 un repte molt significatiu, ja que espera iniciar dins del primer semestre la comercialització d’una nova assegurança per a automòbils, un ram tradicionalment
molt competitiu en el qual fins ara el Grup no havia operat. Aquest és un projecte de gran envergadura per a CaiFor i el 2006 s’hi ha dedicat un
important volum de recursos; al llarg de l’any
s’ha desenvolupat la configuració de l’equip
humà gestor del negoci, el qual s’ha estructurat
sota una nova Subdirecció. També s’ha progressat en la configuració de les aplicacions de gestió informàtica, dels sistemes d’atenció al client i
el disseny del producte, el qual es comercialitzarà sota tres modalitats: Tercers, Tercers Ampliats
i Tot Risc (amb o sense franquícia). Les característiques de la nova assegurança es poden resu-

mir en tres elements clau: cobertures àmplies i

Finalment, cal esmentar que el Grup continua

innovadores, màxima qualitat de servei i un preu

desenvolupant les seves polítiques de gestió

competitiu.

responsable. Enguany, a més, CaiFor incremen-

Altres objectius del Grup de cara al futur són els
que preveu el Pla Estratègic 2007-2010, i fan referència a la promoció de la qualitat de servei, la
innovació i el desenvolupament de les persones
com a elements estratègics prioritaris de CaiFor.
Pel que fa a negoci, el pla té previst mantenir
l’actual evolució dels productes per a clients indi-

ta el nivell d’informació relativa al compromís del
Grup amb la societat subministrada en aquest
Informe Anual, ja que la comunica d’acord amb
els criteris establerts pel Global Reporting Initiative (GRI) i prenent com a referència de partida
els Valors de CaiFor: Confiança, Qualitat i Dinamisme.

viduals i col·lectius, tot potenciant el segment
de petites i mitjanes empreses (Pimes).

INFORME ANUAL 20 06
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02

Evolució de l’entor n
i del sector

02

Evolució de l’entorn i del sector

L’entorn econòmic en què desenvolupa la seva
activitat el sector assegurador i de pensions
s’ha definit, durant l’exercici 2006, pel manteniment de l’evolució expansiva dels mercats financers, amb creixements rellevants en els
principals índexs borsaris, així com pel manteniment de la política ascendent en els tipus d’interès del Banc Central Europeu i, en menor mesura, dels tipus d’interès als Estats Units i el Regne
Unit. Concretament, en l’entorn assegurador i
de pensions espanyol, cal destacar l’evolució del
mercat immobiliari i els seus efectes sobre la capacitat d’estalvi de les famílies, així com la reforma fiscal introduïda pel Govern de l’Estat.
El 2006, el sector assegurador de vida espanyol
va créixer a un ritme inferior al que havia mostrat en anys anteriors, amb un creixement del
5% enfront del 7% del 2005. Així mateix, l’estalvi gestionat en plans de pensions també va
créixer a un ritme inferior al del 2005, malgrat la
revaloració positiva dels mercats borsaris, amb
una taxa d’increment de l’11% enfront del 15%
mostrat el 2005.
Cal destacar també algunes novetats legislatives introduïdes en el mercat assegurador i de
pensions a Espanya el 2006, que s’afegeixen a
l’anteriorment esmentada reforma de l’IRPF.
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Concretament, les més rellevants són la implementació d’un registre de contractes d’assegurança amb cobertura de defunció, la introducció
d’una nova llei per regular la mediació d’assegurances, i l’aprovació de la Llei de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones
en Situació de Dependència.
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Conjuntura econòmica i estalvi familiar
Mercats de capitals
El 2006 ha estat un exercici brillant des del punt
de vista borsari, que ha portat nombrosos ín-

mercats borsaris es van anotar cotitzacions de

dexs a assolir cotitzacions en nivells de rècord

nivells màxims en els últims sis anys, amb revaloracions anuals del 14% i el 15% respectiva-

històric. Així, tant als Estats Units amb l’índex

ment. Així mateix, a la borsa de Tòquio, l’índex

Standard & Poor’s, com a la Zona Euro amb l’ín-

Nikkei 225 també es va recuperar, acumulant

dex DJ Eurostoxx 50 com a referències, els

una revaloració més modesta del 7%.

Borses internacionals
Índex Nasdaq dels Estats Units
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Font: Servei d’Estudis de ”la Caixa”.
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Pel que fa a l’IBEX 35, al final de l’exercici 2006,

històric. La revaloració total de l’índex durant el

Aquestes revaloracions han estat especialment
beneficioses per a productes asseguradors que
inverteixen en aquest tipus de mercats, com
poden ser les assegurances de vida unit linked
o els plans de pensions amb inversió en renda

passat exercici va ser del 32%, la qual cosa cer-

variable.

aquest encadenava set mesos de pujades consecutives, alhora que superava àmpliament els
14.000 punts i assolia així noves cotes de rècord

tifica la seva esplèndida evolució.

Tipus d’interès
Durant l’exercici 2006 s’ha mantingut la tendèn-

Aquest ja consolidat canvi de tendència ha representat noves oportunitats per a aquells productes que inverteixen a llarg termini, com poden ser les assegurances de vida de rendes
vitalícies, els plans de previsió assegurats o alguns plans de pensions.

cia iniciada al desembre del 2005 pel Banc Central Europeu d’introduir pujades periòdiques de
25 punts bàsics en el tipus d’interès de referència, de manera que al final de l’exercici s’acumulaven 5 pujades, i es tancava l’any amb un nivell
del 3,5%, 1,25 punts percentuals per sobre del
valor de tancament al desembre del 2005.

El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial
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Font: Servei d’Estudis de ”la Caixa”.
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L’estalvi de les famílies espanyoles
El 2006, les famílies espanyoles han continuat
incrementant el seu estoc d’actius immobiliaris,
el qual va representar a finals del 2006 el 83%
dels actius familiars totals, la qual cosa suposa
un important increment de l’11% respecte al
pes que posseïa aquesta via d’estalvi l’any
1998. Aquesta dada, sumada al fet que al voltant del 15% de la renda bruta disponible es
destina al pagament de deutes, suposa que
–igual que el 2005– el 2006 el marge general
per a l’estalvi de les famílies espanyoles hagi
estat molt estret.
Això no obstant, l’estalvi financer de les famílies
espanyoles a finals del 2006 pujava a 1,7 bilions
d’euros, prop de 200.000 milions d’euros més
que el 2005, un 12% més. Aquesta xifra suposa
el 179% del Producte Interior Brut espanyol,
dada que situa les famílies espanyoles en nivells
pròxims als estàndards d’estalvi i inversió dels
països amb més grau de desenvolupament.
Així, l’Estalvi Nacional Brut sobre el PIB a Espanya va ser del 21,4% el 2006, en línea amb la
mitjana de l’Àrea Euro.

Evolució de la taxa d’estalvi
35

Percentatge del PIB

30
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Font: Servei d’Estudis de ”la Caixa”.
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Suma

Pel que fa a la distribució de l’estalvi financer de
les famílies espanyoles, a finals del 2006 i segons dades estimades, el 12% de l’estalvi total

desenvolupament mostrat per aquests dos instruments de previsió social complementària al

estava destinat a les assegurances de vida i els

llarg dels darrers setze anys, amb creixements
interanuals mitjans del 19% i el 16% respectiva-

plans de pensions, amb el 7% i el 5% respecti-

ment. La resta de l’estalvi financer familiar es va

vament. Aquesta dada suposa una disminució

distribuir a raó del 39% en dipòsits, el 24% en

de l’1% respecte a les dades del 2005, la qual

renda variable, el 13% en fons d’inversió, el 3%

prové de l’estalvi en plans de pensions. Malgrat

en renda fixa i el 9% restant en altres instru-

aquest lleuger descens, cal destacar l’important

ments d’estalvi.

L’estalvi financer familiar a Espanya
1990
Milions
d’euros
Dipòsits
Renda variable

2006 (e)

%
Creixement
anual mitjà

%

Milions
d’euros

%

217.891

61%

680.000

39%

7%

44.021

12%

415.000

24%

15%

Fons d’inversió

7.941

2%

232.000

13%

23%

Assegurances de vida

7.095

2%

115.000

7%

19%

Plans de pensions

8.318

2%

90.493

5%

16%

Renda fixa

25.523

7%

52.000

3%

5%

Altres

44.959

14%

153.500

9%

8%

Total

355.748

100%

1.737.993

100%

10%

Font: INVERCO i Banc d’Espanya. (e) Estimat.

Evolució del sector assegurador i de pensions
L’ assegurança de vida
L’estalvi dipositat en assegurances de vida el
2006 va arribar als 130.695 milions d’euros, la
qual cosa suposa un increment del 5%, dos

amb 84.973 milions d’euros en estalvi gestionat, suposa el 65% del total del sector, enfront
del 35% del negoci col·lectiu, amb 45.722 mi-

punts percentuals per sota de l’increment del
2005. Els dos negocis principals del ram han experimentat creixements positius, si bé el negoci

lions d’euros.

individual ha crescut a un ritme superior, concretament el 7%, enfront del 2% del creixement del negoci col·lectiu. El negoci individual,

del 2006 era de 30.978.764, la qual cosa suposa
un increment del 9% respecte a la xifra del
2005.

Finalment, el nombre d’assegurats a desembre

L’ assegurança de vida el 2006: volum gestionat
2006
Negoci

Milions d’euros

% increment

Vida Individual

84.973

7%

Vida Col·lectiva

45.722

2%

130.695

5%

Total
Font: ICEA.
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Pel que fa a l’estalvi mitjà gestionat en les asse-

superior al de l’exercici anterior, que va ser del

gurances individuals, aquest va créixer un 8%

14%. El desenvolupament, però, ha estat diferent entre les assegurances individuals i les

respecte al valor del 2005, arribant als 11.596
euros de mitjana per assegurat; mentre que
l’estalvi mitjà dipositat en assegurances d’estalvi col·lectives pujava a 29.468 euros per assegu-

col·lectives. Mentre que les assegurances de
risc individuals, que suposen el 69% de les pri-

rat a finals del 2006, la qual cosa suposa un in-

mes totals, han crescut un 22% respecte al
2005, les assegurances de risc col·lectives ho

crement del 3% respecte a l’any anterior.

han fet a un ritme inferior, del 8%. En termes de

La variació global de la reserva matemàtica en

passava en l’exercici anterior, aquestes han dis-

les assegurances d’estalvi ha estat de 5.863 milions d’euros, la qual cosa suposa un 5% d’increment respecte a l’exercici anterior; en aquest

minuït un 2% el 2006 respecte a la xifra del

prestacions per sinistres i al contrari del que

sentit, destaca el creixement de les altres assegurances vinculades a actius, que han crescut a
un ritme de l’11%, enfront del 3% de les asse-

2005.
Finalment, analitzant la comercialització a través

gurances de rendes o el 5% dels productes

dels diferents canals de distribució, la situació
es manté estable respecte al 2005, ja que el
54% de l’estalvi total i el 60% dels assegurats

amb garantia de tipus d’interès.

són gestionats per entitats del canal bancassegurances, canal d’activitat majoritari del Grup

D’altra banda, les assegurances de risc han
crescut a un ritme del 17% respecte al 2005, i
s’ha arribat als 3.403 milions d’euros en primes

CaiFor. El creixement de l’estalvi gestionat ha
estat del 5% tant en el canal de bancassegurances com en el canal de la mediació, mentre que

comercialitzades, nivell de desenvolupament

ha disminuït en un 1% al canal de venda directa.

Els plans de pensions
Els plans de pensions a Espanya acumulaven, al

van créixer a un ritme del 15%. El positiu des-

final del 2006, 81.193 milions d’euros en estalvi
dipositat, la qual cosa suposa un 11% de creixement respecte a l’exercici anterior, percentatge
lleugerament inferior a la del 2005, any en què

envolupament dels mercats financers durant el
2006 ha contribuït al creixement en el volum
d’estalvi gestionat.

Els plans de pensions el 2006: volum gestionat
2006
Negoci

% increment

Individual

49.903

14%

Col·lectius (ocupació i associat)

31.290

7%

Total

81.193

11%

Font: INVERCO.
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Del total d’estalvi dipositat en plans de pensions, el 61% correspon a plans de pensions del
sistema individual, els drets consolidats dels
quals a finals del 2006 pujaven a 49.903 milions
d’euros; mentre que el 39% restant, és a dir,

de plans de pensions. El 71% de les prestacions pagades corresponen a plans de pensions
del sistema individual, l’import de les quals va
créixer un 27% respecte al 2005, exercici en
què aquestes s’havien mantingut estancades.

31.290 milions d’euros, corresponien a plans de
pensions d’ocupació i associats. El creixement

Les carteres d’inversió dels fons de pensions

del volum d’actius del sistema individual va ser

han experimentat una variació molt rellevant en

del 14%, xifra un 5% inferior a la del 2005. D’al-

l’última dècada, pel fet que s’ha desplaçat l’es-

tra banda, l’estalvi dipositat en fons d’ocupació i

talvi d’una vocació d’inversió en el mercat do-

associats va continuar creixent, com ja és habitual en els darrers exercicis, si bé l’increment
també es va moderar respecte al de l’any passat, ja que es va situar en el 7%.

mèstic a una vocació d’inversió exterior; així, el
2006 la inversió domèstica va representar el
40% del total, enfront del 78% del 1995. Així
mateix, les inversions associades als fons de

En termes d’aportacions i de prestacions, les
dades del 2006 presenten una situació de més

pensions també s’han desplaçat d’actius de renda fixa a actius de renda variable, els quals ja representen el 23% de la cartera enfront del 4%

dinamisme que el 2005, any en què el creixe-

que representaven el 1995.

ment interanual d’aquestes dues magnituds va
ser negatiu. Així, les aportacions van créixer un
10% respecte al 2005, recollint sobretot l’impor-

Finalment, el nombre de comptes de partícips
es va incrementar en un 6% el 2006, fins a arri-

tant creixement de les aportacions a plans del

bar a la xifra de 9.869.947, i el nombre de partí-

sistema individual, les quals, a diferència de
l’any anterior –en què es van mantenir estancades–, han crescut un 11%. Aquestes aporta-

cips es va estimar en set milions i mig. Aquest
fet suposa que aproximadament el 49% de la
població ocupada espanyola té constituït un pla

cions a plans del sistema individual van suposar
el 80% del total d’aportacions a plans de pen-

de pensions, xifra que tot i ser positiva no ha
d’amagar la realitat que els plans de pensions a
Espanya es troben en un nivell de desenvolupament situat a la part baixa dels nivells dels països del nostre entorn econòmic més proper, de
manera que queda un important camí per recórrer en el camp de la previsió social complementària.

sions, que va ser de 7.819 milions d’euros. De la
mateixa manera, el volum de les prestacions
també va créixer de manera rellevant, a un ritme
del 25%, arribant als 3.432 milions d’euros, possiblement com a conseqüència de la maduració
de la cartera de partícips dels diversos sistemes
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Novetats legislatives
Nova Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
El 29 de novembre de 2006 es va publicar al
BOE la nova Llei de l’Impost sobre la Renda de

tic, PIES”, producte exclusivament assegurador,

les Persones Físiques.

les modificacions introduïdes respecte a l’actual

comercialitzat a partir de l’1 de gener de 2007;
tracte fiscal dels plans de pensions; la igualació

Aquesta nova Llei de l’IRPF presenta novetats

del tipus impositiu dels rendiments obtinguts en

destacades pel que fa a assegurances de vida i

les assegurances de vida de capitals, els dipò-

previsió social complementària, ja que introdueix modificacions substancials en la fiscalitat
dels plans de pensions i les assegurances de
vida, entre les quals sobresurten com a més importants: la introducció d’un nou producte d’estalvi anomenat “Pla Individual d’Estalvi Sistemà-

sits bancaris i els fons d’inversió; la introducció
de consideracions específiques per a les assegurances de dependència, amb un tracte fiscal
similar al dels plans de pensions o els plans de
previsió assegurats, i la millora de la tributació
de les assegurances de rendes.

Nova Llei de Creació d’un Registre de Contractes d’Assegurances amb Cobertura
de Defunció
Al maig del 2006 va entrar en vigor la nova Llei
de Creació d’un Registre de Contractes d’Assegurança amb Cobertura de Defunció, que s’aplicarà als contractes d’assegurança amb cobertura de mort subscrits a Espanya. Aquesta llei té
com a objectiu proveir d’informació totes aquelles persones interessades, en relació amb l’e-

xistència d’aquest contracte d’assegurança amb
cobertura de mort, així com de l’entitat amb la
qual aquesta es va contractar. El nou registre
serà d’accés públic i la informació que contingui
gaudirà de presumpció de veracitat a efectes informatius.

Nova Llei de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades

26

La nova Llei de Mediació, de juliol del 2006, té
com a objectiu definir una nova regulació espe-

destacats són: la possibilitat que els agents
d’assegurances puguin ser vinculats o exclu-

cífica en la mediació d’assegurances, establint
les diferències entre les diverses figures mediadores: agent d’assegurances, corredor d’asse-

sius; el fet que es mantingui la figura del corredor d’assegurances, tot i ser incompatible amb
les figures d’agent d’assegurances i operador de

gurances i, per primera vegada, operador de
bancassegurances. També s’hi regula l’existència dels auxiliars externs, que no tenen la categoria de mediadors. Alguns dels aspectes més

bancassegurances, i que es manté la possibilitat
per a les companyies d’assegurances d’establir
acords de distribució dels seus productes utilitzant altres xarxes de distribució.

EVOLUCIÓ DE L’ENTORN I DEL SECTOR

Nova Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones
en Situació de Dependència
L’anomenada Llei de Dependència, de desembre
del 2006 i vigent a partir de l’1 de gener de

públiques, mitjançant la implantació del nou sis-

2007, té com a objecte atendre les necessitats

tema públic per a l’autonomia i l’atenció a la dependència. Aquesta llei s’inspira, entre d’altres,

d’aquelles persones que, pel fet de trobar-se en

en els principis següents: el caràcter públic de

una situació d’especial vulnerabilitat, requerei-

les prestacions; la participació de la iniciativa pri-

xen suports per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, assolir més autonomia
personal i poder exercir plenament els seus
drets de ciutadania. Així mateix, amb la nova llei
es pretén regular un sistema de promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a les persones
en situació de dependència, amb la col·laboració i la participació de totes les administracions

INFORME ANUAL 20 06

vada en els serveis i les prestacions; la participació del tercer sector en aquests serveis i
prestacions, entenent com a tal les organitzacions privades amb finalitats d’interès general i
sense ànim de lucre que impulsen el reconeixement i l’exercici dels drets socials, i, per acabar,
la preferència d’atenció a les persones que es
trobin en situació de gran dependència.
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del Grup CaiFor

CaiFor
El 2006, el Grup CaiFor va aconseguir un resultat net de 130 milions d’euros, un 8% més que
l’any anterior. Aquesta positiva evolució ha estat
possible gràcies a l’excel·lent comportament
mostrat pels diferents negocis d’assegurances
de risc del Grup i per l’increment en els recur-

nismes públics, 300 grups multinacionals i més
d’11.000 petites i mitjanes empreses i microempreses.

sos gestionats en els plans de pensions i en les
assegurances de vida-estalvi col·lectives.

ment mostrat per les assegurances de vida-risc
i salut individuals i col·lectives i per les assegu-

En total, CaiFor disposa de més de 2,9 milions

rances de no vida. En les assegurances de vidarisc i salut individuals, les primes s’han incre-

de clients individuals que tenen contractats pro-

mentat un 24%, a causa de la bona evolució

ductes de VidaCaixa i SegurCaixa, 190.000 més
que l’any anterior. Addicionalment, el Grup pres-

que han mostrat els productes que componen
l’oferta de VidaCaixa en assegurances amb co-

ta servei a 16.000 clients corporatius, entre els

bertura de defunció, així com el creixement que

quals hi ha des de grans corporacions empresarials, com les 20 empreses clients que formen
part de l’índex IBEX 35, fins a més de 80 orga-

mantenen les assegurances de salut any rere
any.

Analitzant l’evolució al llarg de l’any dels diferents negocis del Grup, cal esmentar el creixe-

Principals magnituds del Grup CaiFor
Milions d’euros

2005

2006

% var.

Primes assegurances de no vida

127

151

19%

Primes assegurances de vida-risc i salut individual

153

190

24%

Primes assegurança de vida-risc, accidents i salut colectiva

118

130

10%

Total primes assegurances de risc
Rec. gestionats assegurances de vida individuals
Rec. gestionats assegurances de vida col·lectives

398

471

18%

8.036

7.678

–4%

8.348

8.516

2%

16.384

16.194

–1%

Rec. gestionats plans de pensions individuals + EPSV

4.931

5.684

15%

Rec. gestionats plans de pensions d’ocupació i associat

4.415

4.693

6%

9.346

10.377

11%

25.730

26.571

3%

120,7

129,9

8%

2.722.938

2.914.812

7%

Total rec. gestionats assegurances de vida

Total rec. gestionats plans de pensions
Total rec. gestionats assegurances de vida i plans de pensions
Resultat net
Nombre de clients individuals
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Pel que fa a les assegurances de vida-risc, accidents i salut per a col·lectius i empreses, comercialitzades per la divisió de negoci de VidaCaixa, VidaCaixa Previsió Social, en aquest

a més de 700.000 llars espanyoles. Cal esmentar
en aquest punt que SegurCaixa ha estat situada, per un estudi independent sobre la gestió
de sinistres d’assegurances de la llar, com

exercici ha destacat la bona acceptació que han

l’empresa que ofereix més qualitat de servei

tingut en el mercat els productes destinats al

als seus assegurats. La companyia comercialitza

segment de petites i mitjanes empreses, així

també assegurances d’accidents, un ram en el

com per als professionals independents. En

qual ha incrementat el nombre de clients en

aquest sentit, la companyia va llançar l’assegu-

21.000 persones, i el 2006 ha rebut l’autoritza-

rança VidaCaixa Convenis, un nou producte es-

ció de la Direcció General d’Assegurances i

pecialment dissenyat per a les pimes i els professionals independents amb empleats al seu
càrrec, que els permet complir les obligacions

Fons de Pensions per iniciar l’activitat en el ram
de les assegurances d’automòbils, la qual cosa

legals marcades pels seus convenis col·lectius
sectorials, si hi estan subjectes. La bona acceptació d’aquest producte i de la resta de l’oferta

s’espera que es durà a terme al llarg del primer
semestre del 2007.

comercial ha permès que el creixement total de
les primes ingressades en els productes de risc

D’altra banda, en els productes d’estalvi, que
són comercialitzats i gestionats per VidaCaixa,
s’ha produït una evolució molt positiva en els

per a empreses i col·lectius hagi estat del 10%.

plans de pensions individuals, que han mostrat

Les primes de les assegurances de no vida, co-

un creixement del 15% en els recursos gestionats i del 6% en els plans de pensions d’ocupa-

mercialitzades per SegurCaixa, han pujat a 151
milions d’euros, amb un creixement del 19%,
protagonitzat majoritàriament per les assegurances de la llar, les quals ja ofereixen cobertura

ció i associat. En total, els drets consolidats en
plans de pensions pugen a més de 10.300 milions d’euros, una quantitat que situa la companyia en la segona posició del rànquing sectorial.

Rànquing Previsió Social Complementària a Espanya

12,5%
11,6%

8,6%
7,4%

18.126

26.571

Milions d’euros

24.671

9.845

16.194

15.762
6.377

13.252
14.826

Quota de mercat
10.377

9.385

Assegurances de vida
4.874
Plans de pensions

SCH

Mapfre +
Caja Madrid

BBVA

Elaboració pròpia. Fonts: ICEA i INVERCO.
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CaiFor (VidaCaixa)

Pel que fa a les assegurances de vida, l’efecte
“espera” generat arran de l’anunciat canvi en la
Llei de l’IRPF –que finalment es va aprovar a fi-

Agregant els esmentats recursos gestionats en

nals d’any– ha provocat una disminució del 4%

col·lectius, CaiFor gestiona més de 26.500 milions d’euros, un 3% més que l’any anterior i

en les provisions matemàtiques dels productes
individuals, descens que ha estat compensat

assegurances de vida i plans de pensions dels
negocis per a clients individuals i per a clients

per un increment del 2% en les assegurances

una xifra que situa el Grup com a líder del mercat espanyol de la previsió social complementà-

de vida de col·lectius i empreses. La xifra total

ria. Finalment, cal esmentar que el 2006 el Grup

de recursos gestionats en assegurances de

ha rebut de mans dels Doctors David P. Norton i

vida puja a més de 16.190 milions d’euros, un

Robert N. Kaplan el prestigiós guardó “Balanced

volum que confirma VidaCaixa en la primera posició del rànquing d’assegurances de vida a Espanya.

Scorecard Hall of Fame”, en reconeixement al
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seu excel·lent model de gestió basat en el Quadre de Comandament Integral.
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VidaCaixa
VidaCaixa és la companyia del Grup CaiFor dedicada al disseny, la gestió i la comercialització de

grups multinacionals, 80 organismes públics i
més d’11.000 Pimes i microempreses.

les assegurances de vida, les assegurances de
salut i els plans de pensions. L’empresa disposa

El 2006, VidaCaixa va incrementar en un 3% els

d’una àmplia oferta de productes i serveis dins

recursos gestionats en els productes d’estalvi,

de les tres línies d’activitat assenyalades, la

les assegurances de vida i els plans de pen-

qual està diferenciada a partir de dos segments

sions, arribant a la xifra total de 26.571 milions

de clients: els clients individuals i els clients cor-

d’euros, un volum que situa la companyia en la

poratius. En aquest sentit, la companyia disposa
d’una divisió de negoci totalment especialitzada
en la gestió dels productes destinats a clients
empresa, anomenada VidaCaixa Previsió Social,
que actualment ofereix servei a 20 empreses
clients que formen part de l’índex IBEX 35, 300

primera posició del mercat espanyol de la previsió social complementària. Paral·lelament, sobre
la base dels recursos gestionats, la companyia
és líder del sector assegurador espanyol d’assegurances de vida i ocupa la segona posició del
mercat de plans de pensions.

Evolució dels recursos gestionats de VidaCaixa
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Pel que fa al detall, en assegurances de vida la
companyia gestionava, a finals del 2006, 16.194
milions d’euros, una quantitat inferior a la gestionada l’any anterior a causa de l’efecte “espera”
que ha tingut sobre les assegurances de vidaestalvi individuals la modificació de la Llei de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Així, els recursos gestionats en assegu-
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2005

2006

rances de vida individuals han pujat a 7.678 milions d’euros, una quantitat inferior a l’any anterior en un 4%, i les assegurances de vida collectives han pujat a 8.516 milions d’euros, un
2% més que l’any anterior.
En plans de pensions, el total de recursos gestionats pujava a 10.377 milions d’euros, un 11%

més que l’any anterior. Aquest creixement ha
estat generat, majoritàriament, per l’increment

que han tingut en el mercat els nous plans de

mostrat pels plans de pensions del sistema individual, que han incrementat els recursos gestio-

ció dels mercats borsaris. En els plans de pen-

nats en un 15%, a causa de la bona acceptació

crement produït ha estat del 6%.

pensions llançats al llarg de l’any i la bona evolusions del sistema de col·lectius i empreses, l’in-

VidaCaixa: provisions matemàtiques d’assegurances

2%

4%

Distribució per productes

21%
Assegurances col·lectives

52%

Pla Garantit/PPA/PEA/PEI
PVI
SegurFon Caixa
21%

Llibreta Futur

En les assegurances de vida-risc i salut individual s’ha produït, un any més, un creixement

independents amb empleats que tenen compromisos per pensions en els seus convenis

excel·lent, amb un 24% d’increment respecte a
les primes ingressades l’any anterior. En aquest

col·lectius.

sentit, han destacat les assegurances de salut,
les quals any rere any van incrementant la seva

Cal esmentar en aquest punt el gran desenvolu-

penetració entre la base de clients del Grup;
n’és un exemple el fet que el 2006 es van gestionar 240.000 prestacions d’assistència sanitària i que en aquest exercici s’ha produït un creixement del 41% en les primes ingressades. En
les assegurances de vida-risc, el creixement ha
estat del 24%.

Social el segment de pimes i autònoms, gràcies
al gran nombre de productes especials que s’o-

Pel que fa a les assegurances de vida-risc, accidents i salut col·lectives, cal destacar la magnífica evolució que ha mantingut el nou VidaCaixa
Convenis, una assegurança amb cobertures de
vida i accidents que ha estat dissenyada especialment per a aquelles pimes i professionals
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pament que està mantenint a VidaCaixa Previsió

fereixen per a aquests clients, entre els quals
destaquen –a banda de les assegurances de
vida-risc i accidents– les assegurances de salut i
els plans de pensions de promoció conjunta. En
total, VidaCaixa disposa de més de 77.000
clients d’aquest segment que són assegurats o
partícips de productes de la companyia.
D’altra banda, el resultat net de la companyia el
2006 ha estat de 107 milions d’euros, la qual
cosa significa un increment del 7% respecte al
benefici del 2005.
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VidaCaixa: evolució del compte de resultats
Milions d’euros

2005

2006

Ingressos financers nets

864

840

Marge tecnicofinancer

224

247

71

78

Despeses de comercialització

–88

–106

Despeses d’administració

–41

–40

Ingressos de gestió de fons de pensions

Dotació extraordinària taules de mortalitat

–15

–15

Resultat abans d’impostos

151

164

Resultat net

100

107

VidaCaixa Previsió Social mostra una excel·lent evolució en els productes dissenyats
per al segment de pimes i autònoms
VidaCaixa Previsió Social és la divisió de negoci
del Grup CaiFor especialitzada en la comercialització i la gestió de productes d’estalvi i previsió
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destinats a col·lectius, institucions i empreses de

i plans de pensions per a col·lectius i empreses
de Swiss Life (España) i SCH Previsión els anys
2003 i 2004, respectivament. Al llarg de l’any
2005, l’equip gestor va concentrar els seus es-

totes les mides. En aquest sentit, l’àmplia oferta

forços a consolidar-ne l’estructura organitzativa;

de productes de la divisió comprèn des d’assegurances de vida-estalvi i plans de pensions fins
a assegurances de vida-risc, assegurances d’ac-

i, durant el 2006, aquesta divisió, que disposa
de més de 135 professionals, ha dut a terme el
desenvolupament de l’ambiciós Pla Director del

cidents i assegurances de salut.

Negoci Col·lectiu, que ha començat a donar els
seus fruits en àmbits com la qualitat de servei

VidaCaixa Previsió Social va néixer després de
l’adquisició dels negocis d’assegurances de vida

prestada al client, la presentació de nous productes i serveis, etc.

La divisió s’organitza mitjançant cinc unitats de
negoci estructurades per poder abraçar tot el
parc empresarial espanyol. En aquest sentit, hi
ha les divisions de Negoci Directe Zona Nord,
Negoci Directe Zona Centre-Sud, Negoci Mediat Zona Nord, Negoci Mediat Zona Centre-Sud
i Negoci de Pimes.

L’objectiu de VidaCaixa Previsió Social és garantir, a les empreses que tenen compromisos per
pensions amb els seus treballadors o bé que
desitgen oferir atractius sistemes complementaris de retribució, “una manera fàcil de treballar” que els permeti convertir les més complexes qüestions relatives a la previsió social
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VidaCaixa Previsió Social: estructura organitzativa

Negoci Directe
Zona Nord

Negoci Directe
Zona Centre-Sud

Negoci Mediat
Zona Nord

Negoci Mediat
Zona Centre-Sud

Negoci
de Pimes

empresarial en solucions senzilles i adaptades a
les seves necessitats particulars.
Al llarg del 2006, la divisió ha desenvolupat àmpliament el negoci dels productes i serveis per
al segment de petites i mitjanes empreses, microempreses i professionals independents. Per
aconseguir-ho, s’ha efectuat un notable esforç
en la presentació de nous serveis i productes,
com per exemple el VidaCaixa Convenis, que va
iniciar la seva comercialització l’octubre del
2006 i que s’afegeix a les assegurances Vida
Col·lectiu i Accidents Col·lectiu, dissenyades
també especialment per a aquest segment i
llançades al mercat l’any anterior.
El VidaCaixa Convenis proporciona, de manera simplificada i pràctica, cobertures de vida i
accidents per a aquelles empreses i empresaris
amb empleats que estan subjectes a convenis
col·lectius que tenen compromisos per pensions. En tan sols 3 mesos de comercialització,
aquest producte va arribar a la xifra de més de
600 assegurats. D’altra banda, la companyia
també ha incrementat notòriament el seu nivell
d’activitat en el ram d’assegurances de salut
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especialment adreçades a aquest segment,
amb una interessant oferta que consta del VidaCaixa Salut Col·lectiu i el VidaCaixa Previsió Professional.

tia, i és especialment adequat per als treballadors autònoms, els professionals liberals i els
petits empresaris, ja que es converteix en el
complement ideal de les prestacions ofertes
per la Seguretat Social. Un aspecte innovador

El VidaCaixa Previsió Professional és una assegurança que ofereix als clients assegurats

que contribueix a agilitzar el cobrament de la

una certa prestació econòmica, determinada en

prestació per part del beneficiari, ja que només

el moment de contractar el producte, en el cas

se li demana que aporti un certificat mèdic i la

que aquests clients no puguin dur a terme la

baixa laboral, sense necessitat de controls pos-

seva activitat professional per accident o malal-

teriors i evitant qualsevol problema burocràtic.

Pel que fa al VidaCaixa Salut Col·lectiu, es
tracta d’una assegurança d’assistència sanitària
especialment dissenyada per a empreses i
col·lectius, que ofereix les mateixes prestacions que el VidaCaixa Salut per a clients individuals als assegurats pertanyents a les empreses subscriptores de la pòlissa col·lectiva. A
finals del 2006, aquests dos productes disposaven de més de 21.500 persones assegurades.
Destaca també, dins dels productes destinats a
aquest segment, el nou Pla de Pensions de
Promoció Conjunta dels Treballadors del Comerç de Flors i Plantes, dirigit de manera específica a aquest sector, caracteritzat pel fet
d’estar integrat en gran part per Pimes i petits
comerços. En finalitzar l’exercici, VidaCaixa Previsió Social disposava de més de 77.000 persones assegurades o partícips dels seus produc-
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del producte és el fet que incorpora un barem

EVOLUCIÓ DE LES SOCIETATS DEL GRUP CAIFOR

2005

2006

% var.

23.072
19.165

7.328
4.794

10,83%
10,20%
9,50%

11,00%

11,03%

Seviam

184

149

120

92
71
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Els recursos gestionats en les assegurances de vida-estalvi individuals
disminueixen un 5%
VidaCaixa gestiona 7.678 milions d’euros en recursos d’assegurances de vida de clients individuals, una quantitat inferior a la de l’any anterior

Dins d’aquesta categoria de productes, l’assegu-

en un 4%. D’aquests milions, més de 7.640 mi-

rança amb més recursos gestionats de VidaCaixa
és la Pensió Vitalícia Immediata, una assegurança de prima única destinada principalment a

lions corresponen a assegurances de vida-estal-

les persones més grans de 65 anys que desit-

vi, un 5% menys que l’any anterior, a causa en

gen obtenir una renda mensual de manera vitalí-

part de l’efecte “espera” provocat per la trami-

cia, per complementar la pensió pública de jubi-

tació al llarg de l’any de la nova Llei de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques. D’aquest total, 340 milions d’euros corresponen a

lació, i que gaudeix d’un atractiu tracte fiscal.

assegurances sense garantia de tipus d’interès,
i la resta, més de 7.300 milions, pertanyen a les
assegurances de vida-estalvi amb garantia de tipus d’interès.

VidaCaixa disposa també d’una assegurança
de vida-estalvi adreçada a un altre segment de
clients totalment diferent de l’anterior. Es tracta
de la Llibreta Futur, l’assegurança de vida-estalvi amb un nombre més gran de clients individuals, concretament 209.000 a finals del 2006.
La Llibreta Futur és una assegurança molt adequada per a aquelles persones que desitgin
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Aquest producte, que disposa d’una gran tradició
a l’entitat, ja que és hereditari de la primera Llibreta Pensió que va comercialitzar ”la Caixa” ja
fa més de 100 anys, disposa de més de 85.000
clients, els quals mantenen més de 3.300 milions d’euros de recursos gestionats.

generar un estalvi a favor d’un menor amb la finalitat que, quan sigui gran, pugui anar a la universitat, comprar-se un cotxe, etc. A més, al
llarg de l’any la companyia ha llançat una nova
modalitat d’aquest producte, la Llibreta Futur
Inversió, que inverteix els recursos en carteres
formades per fons d’inversió internacionals
gestionats per gestors experts en els mercats
borsaris i financers.
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Al llarg del 2006, les primes ingressades en
aquest producte s’han incrementat un 20% res-

milions d’euros. D’altra banda, els recursos ges-

pecte a l’exercici anterior, i s’han situat en 120

més que l’any anterior.

tionats pugen a 641 milions d’euros, un 5%

Les assegurances de salut individuals superen els 20.000 assegurats
De manera complementària a les assegurances
per a col·lectius i empreses com el VidaCaixa
Salut Col·lectiu i el VidaCaixa Previsió Professional, VidaCaixa, dins d’aquest ram, comercialitza
dues assegurances destinades als seus clients
individuals. Es tracta del VidaCaixa Salut (amb i
sense copagament) i el VidaCaixa Salut Assegurança Dental.
El VidaCaixa Salut va ser la primera assegurança d’assistència sanitària de VidaCaixa, comercialitzada a partir de mitjan 2001. Aquest producte ofereix al client la possibilitat de beneficiar-se
d’àmplies prestacions, les quals inclouen múltiples serveis mèdics –entre els quals destaquen
l’hospitalització sense límit de dies, els trasplantaments de medul·la òssia i còrnia, etc.–, així
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com l’accés a més de 30.000 professionals i
250 clíniques que formen part del quadre mèdic
d’Adeslas, gràcies a l’acord de coassegurança

que VidaCaixa té amb aquesta entitat. El producte es pot contractar amb la cobertura de
quadre mèdic o la de reembors de despeses, i
la companyia ofereix una modalitat amb copagament i una altra amb una franquícia mínima.
D’altra banda, el 2004 la companyia va llançar al
mercat el VidaCaixa Salut Assegurança Dental, una assegurança d’assistència dental que
es complementa perfectament amb el VidaCaixa Salut, ja que amplia l’assistència a les afeccions dentals.
El nombre de clients individuals en aquests
productes puja a més de 22.000 i, en total, si
s’afegeixen els clients dels productes per a
col·lectius i empreses, VidaCaixa ofereix cobertura en l’àmbit de les assegurances de salut a
més de 44.000 persones. En aquest sentit, cal
destacar que al llarg del 2006 la companyia ha
gestionat més de 240.000 prestacions d’assistència sanitària.

VidaCaixa manté el lideratge en el
mercat espanyol de la previsió social
complementària
Amb més de 26.500 milions d’euros en recursos gestionats, VidaCaixa ocupa la primera posició del mercat de la previsió social complemen-

en plans de pensions, VidaCaixa ocupa la segona posició, amb una quota del 12,6%.

tària a Espanya, amb una quota del 12,5%.
Paral·lelament, per tretzè any consecutiu, la

Per sistemes, la companyia ocupa la tercera posició del rànquing del sistema individual, amb

companyia ocupa la primera posició del sector
assegurador de vida pel que fa a recursos ges-

una quota de mercat de l’11,03%, i la tercera
posició del rànquing del sistema d’ocupació i

tionats, amb una quota del 12,5%; mentre que,

associat, amb una quota de mercat del 15,0%.
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SegurCaixa
SegurCaixa és l’entitat del Grup CaiFor dedicada
al disseny i a la comercialització d’assegurances

ductes específics per al segment dels nous residents, com són el SegurCaixa Repatriació i el

de no vida, amb una especial dedicació a les as-

SegurIngrés, els quals han tingut molt bona ac-

segurances de la llar i d’accidents. Durant l’e-

ceptació en el mercat.

xercici 2006, SegurCaixa, a més de concentrar
esforços en el disseny, la gestió i la comercialització de les assegurances tradicionals de la
companyia, ha invertit un volum considerable de
recursos en el projecte de llançament d’una
nova assegurança d’automòbils, després d’haver obtingut l’autorització de la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions per operar
en aquest ram, de manera que el 2007 s’iniciarà
la seva comercialització.
En termes de producció, el 2006 la companyia
va ingressar primes per un valor de 151 milions
d’euros, la qual cosa suposa un increment del
19% respecte a l’exercici 2005. D’altra banda,
el resultat net de la companyia va créixer un
20%, i es va situar en 22 milions d’euros.
Dins de la gamma de productes de la llar, tot i
que SegurCaixa disposa de diverses assegurances, el producte amb més pes és el SegurCaixa
Llar, l’assegurança multirisc de la llar de l’entitat. Pel que fa a les assegurances d’accidents,
la que gaudeix d’un volum més gran de contractació és el SegurCaixa Personal, si bé en els
darrers anys la companyia ha desenvolupat pro-

SegurCaixa: evolució del compte de resultats
En milers d’euros

2005

2006

Ingressos financers activitat i patrimoni

4.235

5.069

Marge tecnicofinancer

47.045

57.667

Despeses de comercialització

10.887

14.885

9.111

13.485

Resultat abans d’impostos

28.287

35.019

Resultat net

18.652

22.317

Despeses d’administració

46

EVOLUCIÓ DE LES SOCIETATS DEL GRUP CAIFOR

SegurCaixa: primes per producte
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20
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0
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Més de 640.000 llars cobertes amb el SegurCaixa Llar
Durant l’exercici 2006 es va superar la xifra de
640.000 llars cobertes amb el SegurCaixa Llar.
Es tracta d’un producte concebut per cobrir els
danys que es puguin produir en un habitatge,
tant en el continent com en el contingut, i que
ofereix l’assistència a la llar i la protecció jurídica com principals cobertures addicionals. És un
dels productes amb les cobertures més àmplies del mercat en la seva categoria, ja que assegura tot tipus de sinistres, des dels més lleus
–com el trencament de vidres– fins als de més
envergadura –com poden ser una inundació o
un incendi–. Durant l’exercici 2006, les primes
comercialitzades en el SegurCaixa Llar van pujar a 125 milions d’euros, la qual cosa suposa
un increment del 21% respecte a la xifra de
l’any anterior i confirma la positiva evolució comercial d’aquest producte en el mercat. D’altra
banda, SegurCaixa ocupa la cinquena posició
en el rànquing de l’assegurança multirisc de la
llar de l’any 2006, amb una quota de mercat del
4,8%, la qual cosa suposa el sisè any consecutiu d’increment de quota i un salt de nou llocs
en aquesta classificació respecte a la posició
que posseïa la companyia l’any 2000, que era la
catorzena.
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A més del SegurCaixa Llar, dins del ram d’asse-

2006, la qual cosa suposa un increment del

gurances de la llar, SegurCaixa comercialitza el
SegurCrèdit, un producte que assegura única-

29% respecte a la xifra del 2005.

ment el continent d’un immoble, de manera
que a través de la seva contractació el client

A més dels dos productes anteriorment esmen-

compleix els requisits legalment exigits en

per a immobles, de construcció o decennals. En

aquells immobles subjectes a una hipoteca. La

conjunt, durant l’exercici 2006, van ser més de

durada del contracte d’assegurança és la matei-

700.000 les llars i els immobles coberts arreu

xa que la de la hipoteca, amb un màxim de 10

del país pels productes comercialitzats per Se-

anys. Les primes comercialitzades en aquest

gurCaixa, la qual cosa suposa un increment de

producte van superar els 3 milions d’euros el

65.000 respecte a l’any anterior.

tats, SegurCaixa comercialitza assegurances

SegurCaixa: líder en qualitat de servei
Oferir un nivell de qualitat òptim és una prioritat
en tots els productes i serveis facilitats pel Grup
CaiFor i, en aquest sentit, en l’àmbit de les assegurances de la llar –i, concretament, en el cas

dels quals van ser les fuites d’aigua, el trencament de vidres i les avaries elèctriques.

del SegurCaixa Llar–, durant l’exercici 2006 es

Tots els clients de les assegurances de la llar de
SegurCaixa disposen d’un servei d’assistència a

van mantenir els esforços per millorar el nivell
de servei ofert als clients del producte. Gràcies
a aquests esforços, SegurCaixa va ser reconeguda com la millor companyia del mercat en ter-

la llar que es troba disponible al llarg de les 24
hores del dia i durant tots els dies de l’any.
Aquest servei, ofert de manera ininterrompuda,
es materialitza a través d’un servei d’assistèn-

mes de nivell de qualitat de servei, en un estudi

cia telefònica, al qual els clients poden accedir

efectuat de manera independent per ICEA entre

en tot moment per sol·licitar l’assistència ne-

clients amb sinistres ocorreguts en la seva assegurança de la llar, incloent-hi 16 de les primeres

cessària.

32 companyies del rànquing sectorial espanyol.

SegurCaixa es compromet a atendre tots els sinistres en un termini màxim de 24 hores, mentre que per a aquells sinistres considerats ur-

Al llarg de l’any 2006, SegurCaixa va gestionar
més de 124.000 sinistres, els principals motius

gents, com ara un tall en el subministrament
elèctric o aquells sinistres en què l’immoble pugui quedar desprotegit, el compromís és que siguin atesos en un termini màxim de 3 hores.
La companyia té establerts procediments per
contrastar amb tots i cadascun dels clients que
han estat atesos el nivell de qualitat de servei
que han rebut, i així, obtenint l’opinió dels afectats de primera mà, poder assegurar que s’està
oferint el nivell de qualitat objectiu. La informació aconseguida a través d’aquests contrastos
és molt útil a l’hora d’adequar el servei a les necessitats dels clients a cada moment i mantenir
la millora contínua en el nivell de qualitat ofert.
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Assegurances d’accidents
Les assegurances d’accidents adquireixen cada
any més importància en la cartera de productes
de SegurCaixa, com així ho demostra el fet que
el nombre de clients total d’aquests productes
va superar el 2006 la xifra dels 100.000, arribant
als 116.000, la qual cosa suposa un increment
del 23% respecte a la xifra del 2005. El producte amb un volum més gran de contractació és el
SegurCaixa Personal, que va ingressar primes
per un valor superior als 8 milions d’euros, la
qual cosa suposa un increment del 6% respecte
a les primes de l’exercici 2005. Es tracta d’una
assegurança d’accidents tradicional que destaca per l’agilitat a l’hora de contractar-la, ja que
no requereix cap inspecció mèdica prèvia, i que
ofereix un capital en cas de mort o invalidesa
permanent i absoluta de l’assegurat produïda a
causa d’un accident. Més de 56.000 clients tenen contractat aquest producte, xifra que el situa
com l’assegurança d’accidents amb un volum
més gran de contractació de la cartera d’assegurances d’accidents de la companyia.
Molt a prop, en termes de nombre de clients,
se situa el SegurCaixa Repatriació, un producte especialment dissenyat per al segment dels
nous residents, que al final de l’exercici 2006

disposava de més de 50.000 clients assegurats, la qual cosa suposa un increment del 35%
respecte a l’any anterior. L’assegurança garanteix la repatriació de l’assegurat al seu país d’origen en cas de defunció en qualsevol país de la
Unió Europea, al mateix temps que ofereix cobertura addicional de les despeses d’un acompanyant. A més, el producte ofereix un capital
de mort de 30.000 euros en el cas que la mort
es produeixi a causa d’un accident i abona, en
tots els casos, el saldo pendent de les targetes
de crèdit que l’assegurat tingui contractades
amb ”la Caixa” fins a un màxim de 3.000 euros.
Un altre producte concebut per donar cobertura
a necessitats pròpies del col·lectiu dels nous residents és el SegurIngrés, un producte jove
que va ser introduït en el mercat el 2005 i que
al final de l’any 2006 tenia contractat prop de
10.000 clients. Es tracta d’una assegurança
d’accidents que garanteix a l’assegurat, en cas
de mort per accident, un capital de 6.000 euros
i una renda mensual durant 5 anys. L’import d’aquesta renda pot ser de 600, 1.000 o 2.000 euros mensuals i el producte es pot contractar
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des de 7 euros al mes i sense necessitat de dur
a terme cap prova mèdica, de manera que la
seva contractació és molt àgil i senzilla. Es tracta d’un producte especialment atractiu per a
aquells clients que efectuen trameses de diners
de manera periòdica als seus països d’origen i
es volen assegurar el sosteniment de les persones que més estimen en el cas que algun dia
faltin.
Tant el SegurIngrés com el SegurCaixa Repatriació han estat molt ben acceptats pel mercat
des del seu llançament, i el nombre de clients
que els han contractat s’ha incrementat de manera ininterrompuda. Així, a finals del 2006 més
de 60.000 clients tenien contractat algun d’aquests productes, la qual cosa suposa un increment de 17.000 clients respecte al volum corresponent al tancament de l’exercici anterior,
mostra del sòlid desenvolupament comercial
d’aquests dos productes.
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si l’assegurat és un treballador per compte d’altri, o d’incapacitat temporal per malaltia o acci-

Finalment, un altre dels productes comercialitzats per SegurCaixa és el Seviam Plus, una assegurança que garanteix a l’assegurat el pagament de les quotes d’un préstec contractat pel
titular, durant un termini de temps determinat,

dent, si el titular del producte és treballador per
compte propi. Es tracta del complement idoni
per al Seviam de VidaCaixa. A finals de l’any
2006, més de 22.000 persones tenien contrac-

en el cas que incorri en situació de desocupació

tat el producte.

EVOLUCIÓ DE LES SOCIETATS DEL GRUP CAIFOR

AgenCaixa
AgenCaixa és la societat del Grup CaiFor que in-

Els assessors també desenvolupen una funció

tegra la xarxa d’assessors comercials especialitzats en els productes i serveis del Grup per a

de coordinació entre les oficines de ”la Caixa” i

clients individuals i petites i mitjanes empreses.

importants com la implementació de formació

els Serveis Centrals de CaiFor en aspectes tan
específica sobre nous canvis legislatius, el des-

La seva missió consisteix a col·laborar activa-

envolupament de noves campanyes comercials

ment en la comercialització de les asseguran-

o el testeig de nous productes, etc.

ces i els plans de pensions del Grup CaiFor a
través de la xarxa d’oficines de ”la Caixa”, alhora
que desenvolupen una important feina estratègica com a transmissors de les opinions, la valoració i les preferències dels clients i les mateixes oficines respecte als nous productes, nous

Per acabar, cal assenyalar que la formació és un
aspecte primordial per als assessors d’AgenCaixa. En aquest sentit, el Pla de Formació comen-

serveis, processos, etc.

çat el 2003 va rebre en el 2006 el certificat per
part de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya),
com a “Pla de Formació de Tècnic Comercial en

És important també assenyalar que els asses-

Assegurances”, tot equiparant-lo a un títol de
postgrau.

sors d’AgenCaixa adquireixen amb l’experiència
un ampli coneixement sobre la xarxa d’oficines
de ”la Caixa” a la seva zona i els productes de
CaiFor, la qual cosa és una font d’informació indispensable per al Grup, ja que això permet als
diferents departaments implementar processos
per millorar de manera contínua.

A finals del 2006, AgenCaixa estava integrada
per 314 assessors i 18 delegats, distribuïts per
les diferents delegacions comercials que CaiFor
té repartides per tot el territori espanyol, amb
una especial incidència a Catalunya, Balears i
Madrid.

AgenCaixa: distribució de les vendes per tipus de producte

Operacions

3%
15%

24%

Assegurances de vida-estalvi
Plans de pensions
21%

Assegurances de vida-risc i accidents
Assegurances de la llar
37%
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Entrega del guardó “Balanced Scorecard Hall of Fame” a l’equip directiu de
CaiFor responsable del model QCI, per part dels doctors David P. Norton i Robert
N. Kaplan, junt al Director General i el Subdirector General de CaiFor.
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de l’exercici

Formació: titulació UOC d’AgenCaixa
En l’àmbit de la formació, cal destacar que el
Pla de Formació dels assessors d’AgenCaixa va
obtenir en aquest exercici la certificació de la
Universitat Oberta de Catalunya com a “Pla de
Formació de Tècnic Comercial en Asseguran-

Aquest ambiciós pla, que es va iniciar el 2003,
implica tots els assessors d’AgenCaixa, té una
durada de tres anys i inclou formació de temes
específics del sector assegurador i dels productes de CaiFor. A més, té en compte altres te-

ces”, la qual cosa l’equiparava a un títol de post-

mes relacionats amb el negoci, com per exem-

grau. Aquesta certificació representa per a CaiFor un reconeixement de la importància que
sempre s’ha atorgat a la formació dins del Grup
i d’AgenCaixa.

ple la fiscalitat, la matemàtica financera, els
mercats financers, etc.
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Fins ara, 18 persones ja han obtingut el seu certificat pel fet d’haver dut a terme el Pla de Formació i s’espera que tot l’equip d’assessors el
tingui el 2008.

Però, a CaiFor, la política de formació constant
no es limita únicament a la xarxa d’assessors
d’AgenCaixa. Les oficines de ”la Caixa” també
participen de les polítiques de formació del
Grup, enfocades a garantir la qualitat del servei i

Una part de la formació del pla es desenvolupa
mitjançant e-learning, a través de la plataforma

la disponibilitat de les aptituds i els coneixe-

Aul@forum, que CaiFor ha creat amb aquesta fi-

client i la gestió dels productes i serveis del

nalitat i que és una eina a la qual el col·lectiu
d’assessors d’AgenCaixa accedeix on-line i que

Grup.

ments necessaris per a l’assessorament del

els aporta disponibilitat i flexibilitat a l’hora de
cursar els diferents itineraris formatius als quals
estan convocats.

En aquest sentit, CaiFor incorpora un departament format per 6 persones, dedicat íntegrament a proporcionar la formació necessària a
les oficines de ”la Caixa” i als mateixos assessors d’AgenCaixa.

56

PRINCIPALS FETS I PROJECTES DE L’EXERCICI

Al llarg del 2006 s’han impartit més de 600 cursos presencials, amb més de 9.000 assistents i
2.400 hores lectives impartides.

Destinataris de la formació

11%

AgenCaixa
89%

”la Caixa”

Pla Director del Negoci Col·lectiu
L’equip humà de VidaCaixa Previsió Social, juntament amb una gran part de departaments del
Grup, ha desenvolupat durant el 2006 diverses
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fases del Pla Director del Negoci Col·lectiu, implementant projectes de gran rellevància per a
aquesta divisió de negoci.
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Aquest pla incorpora un conjunt de projectes
destinats a millorar els processos i sistemes de
gestió del negoci de col·lectius del Grup CaiFor,

crementar la racionalització i l’optimització dels
mètodes de treball.

a fi d’incrementar la qualitat i el nivell de servei
ofert a les companyies clients d’aquesta divisió.

A finals del 2006, més del 70% de les fases del
pla havien estat executades, alhora que s’ha-

Així, incorpora el desenvolupament de noves ei-

vien implementat la meitat dels projectes. La

nes de gestió de dades, planificació comercial i

previsió és finalitzar els projectes en desenvolu-

presentació de la informació, que permeten in-

pament durant el 2007.

CaiFor rep el guardó “Balanced
Scorecard Hall of Fame” pel seu
model de gestió basat en el
Quadre de Comandament
Integral
CaiFor va rebre el 2006 el prestigiós guardó
“Balanced Scorecard Hall of Fame” pel seu excel·lent model de gestió estratègica basat en la
implementació del Quadre de Comandament
Integral (QCI).
El premi va ser lliurat a Barcelona pels Doctors
Robert N. Kaplan i David P. Norton, creadors d’aquest model de gestió, dins del programa d’un
cicle de conferències europeu organitzat per
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aquest organisme, en el qual es va convidar CaiFor a exposar a més de 300 líders empresarials
de tot el món el seu model de gestió.

El Quadre de Comandament Integral de CaiFor
funciona des de fa més de

de cada empleat. En total, els objectius generals del Grup i els departamentals es monitoren

set anys i s’ha consolidat

mitjançant més de 300 indicadors que, de ma-

es complementen amb els objectius individuals

com una eina primordial

nera trimestral, s’analitzen per avaluar el grau de

per al seguiment de l’estratègia del Grup. S’es-

consecució per part del Comitè de Direcció.

tructura a partir de quatre grans perspectives

Així, mitjançant aquest model de gestió, en tot

que engloben tots els objectius del Grup:

moment es disposa d’informació per valorar l’evolució de la companyia i poder prendre deci-

Clients, Processos, Financera i Persones.

sions, partint del Mapa Estratègic del Grup.
Sota aquestes perspectives també s’estableixen tots els objectius departamentals, els quals

FINANCERA

Mapa Estratègic del Grup CaiFor

Maximitzar
marge net

CLIENTS

”la Caixa”

PROCESSOS

Empreses
Mediadors
Individuals

Excel·lent
qualitat de
servei

PERSONES

Gestió
excel·lent de
clients

Beneficis
absoluts
creixents
prioritzant
ROE

Incrementar
volum

Captació i
fidelització de
clients amb
aportació de
valor

Ser els més ben
reconeguts

Ser
innovadors

Màxim nivell de
competències

C/T

Gestió
Responsabilitat
Social
Corporativa

Un lloc excel·lent
per treballar

L/T

El QCI també és un element de comunicació
entre la direcció del Grup i tots els empleats ja

de la companyia sigui compartida per tots i contribueix a fer que els esforços dels empleats

que, de manera trimestral, els resultats agregats sobre la consecució dels objectius es tras-

s’alineïn per aconseguir els objectius fixats per
la Direcció.

lladen a la plantilla. Això permet que l’evolució
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Servei d’Atenció Telefònica
CaiFor disposa d’un Servei d’Atenció Telefònica format per prop de 40 persones
especialitzades a oferir atenció a les oficines de ”la Caixa” i als clients finals del
Grup.
Aquest equip de persones, que gaudeix
d’un alt nivell de professionalitat i coneixements dels productes i serveis del
Grup, així com de les seves aplicacions
informàtiques, disposa d’unes eines de
gestió especialitzades d’últim nivell.
El 2006, el Servei d’Atenció Telefònica de
CaiFor va atendre més de 517.000 trucades entrants, la qual cosa vol dir que cada
dia es van atendre una mitjana de 2.055
trucades.
Respecte al 2005, el nivell de trucades
entrants s’ha reduït en un 2%, malgrat
l’increment en l’activitat comercial del
Grup, la qual cosa és una bona mostra

Nombre de trucades al Servei d’Atenció Telefònica
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2005

2006

que s’han introduït millores en les aplicacions i
processos que han tingut efecte en la qualitat
de servei oferta als clients, al mateix temps que

s’han eliminat alguns dels principals motius de
consulta per part de les oficines.

Internet
Com a part de l’estratègia comercial de CaiFor
basada en la multicanalitat, Internet és un dels
canals de distribució que en els darrers anys ha
mostrat uns nivells de creixement relatius més
alts, a causa de la clara aposta del Grup per
aquest.
En aquest sentit, CaiFor manté una estratègia
d’incrementar de manera gradual el nombre de
productes contractables o consultables des
d’Internet, a través de Línia Oberta Web, el portal en aquest canal de ”la Caixa”. Les principals
millores dutes a terme al llarg de l’exercici 2006
són les següents:
• Millora de les funcionalitats de consulta efectuables en les assegurances de risc.

• Inclusió de la informació consultable de quatre
nous plans de pensions i quatre entitats de
previsió social complementària.

• Automatització de la sistemàtica de sol·licitud
de traspassos externs a plans de pensions.

• Comercialització a través de Línia Oberta Web
d’un Seviam que cobreix el saldo sol·licitat en els
Préstecs d’Abonament Immediat de ”la Caixa”
contractats a través d’aquest portal.
• Inclusió d’una nova funcionalitat per possibilitar la realització d’aportacions voluntàries a
plans de pensions d’ocupació i associat i de
promoció conjunta.
D’altra banda, CaiFor ha incorporat noves aplicacions per millorar l’atenció i el servei al client a
la seva web corporativa, www.caifor.es. N’és
un exemple el nou formulari per tal que els
clients comuniquin qualsevol tema al Servei
d’Atenció al Client de CaiFor a través d’e-mail i
un nou diccionari amb termes especials d’assegurances per a una millor comprensió de les pòlisses, els condicionats, els formularis, etc. dels
productes del Grup.
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Aquestes millores han donat lloc a un increment en el volum d’operacions efectuades a

que l’any anterior, i més de 7.000 operacions

través d’aquest canal, amb més de 21.700 ope-

d’assegurances, un 101% més que el 2005.

racions de plans de pensions, un 145% més

Evolució del nombre total d’operacions en productes de CaiFor a través d’Internet
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0
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Pla Estratègic 2007-2010
La Direcció de CaiFor va elaborar a finals del
2006 un Pla Estratègic del Grup per als anys
2007 a 2010. S’hi han establert els principals objectius i línies d’actuació de futur, tant pel que fa
als diferents rams de negoci com als elements
de gestió interna.
En l’àmbit de les línies de negoci del Grup, es
potenciarà al llarg d’aquests anys el desenvolupament dels productes de VidaCaixa Previsió
Social destinats al mercat empresarial espanyol,
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alhora que es posarà un èmfasi especial en les
assegurances destinades al segment de petites
i mitjanes empreses (Pimes). En l’àmbit de les
assegurances per a particulars, s’espera que
tinguin un creixement molt destacat dins de la
graella de productes de risc les assegurances
de salut, amb una projecció incremental, atès
que el Pla Estratègic preveu obrir-ne la comercialització a tota la xarxa d’oficines de ”la Caixa”
,
i les assegurances d’autos.

A nivell de gestió interna s’han apuntat com a
prioritats estratègiques continuar prioritzant la

que integren l’equip humà de CaiFor i desenvolupar en major grau i en tots els nivells la Inno-

Qualitat de Servei prestada als clients del Grup,

vació.

mantenir la importància atorgada a les Persones
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Els accionistes del Grup CaiFor

El 2006 els dos accionistes del Grup CaiFor,
”la Caixa” i Fortis, han obtingut uns resultats
històrics. D’una banda, ”la Caixa”, que és la
primera caixa d’estalvis d’Espanya i la tercera
entitat financera del país, ha obtingut un resultat net de 3.025 milions d’euros, un 102% superior al del 2005.

D’altra banda, Fortis, un grup bancassegurador
líder a Europa i amb una forta i creixent presència internacional, ha obtingut un resultat net el
2006 de 4.351 milions d’euros, un 10% més
que l’any anterior.

”la Caixa” el 2006
El Grup ”la Caixa” ha mantingut, el 2006, una excel·lent
evolució del negoci en un entorn de tipus d’interès reduïts que evolucionen a l’alça i una forta
competència bancària, amb pressió sobre les
fonts d’ingressos. La capacitat comercial del
Grup ha permès contrarestar aquests efectes
amb un fort i equilibrat creixement de l’activitat
en tot el territori espanyol, alhora que s’ha millorat l’eficiència, la rendibilitat i la solvència.
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La base de clients de ”la Caixa” se situa en
10.084.000, 477.000 clients més que el 2006.
La intensa activitat comercial efectuada, amb
les oficines com a eix d’actuació, ha permès
continuar incrementant de manera significativa
la base de clients de ”la Caixa”, al mateix temps
que ha reforçat una relació de proximitat i entesa, i ha aconseguit augmentar la seva confiança, que és el puntal fonamental del creixement
del Grup.
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”la Caixa” disposa de la xarxa més extensa del
sistema espanyol amb 5.186 oficines, 212 més
que l’any anterior, i una plantilla de 23.229 per-

sones, 896 més que el 2005. La plantilla del
Grup ”la Caixa”, incorporant-hi les companyies
filials, puja a 25.241 empleats.

Nombre d’oficines
País Basc

Cantàbria

Navarra
Astúries

44

75

170
54

182

Galícia
La Rioja

28
1.789

Catalunya

93
Castella i Lleó

Aragó

201

Comunitat
de Madrid

Illes
Balears

751

Castella-la Manxa

114

Extremadura

242

Comunitat
Valenciana

478

64

Múrcia

131
Andalusia

607
”la Caixa”:

Canàries

150

Oficines de representació:

4

2

Total Oficines

5.186

Com a complement de les oficines, ”la Caixa”

Els forts creixements del crèdit a particulars i a

disposa de 7.493 caixers automàtics i d’una posició de lideratge en serveis de banca on-line, a
través de “Línia Oberta”, amb 1,9 milions de

empreses constitueixen el reflex de la contribució del Grup al desenvolupament econòmic del
territori. El nombre d’empreses i promotors

clients operatius, un 21% més que l’any anterior, els quals han dut a terme 864 milions d’operacions, un 35% més que l’any anterior.

clients és de 343.347, amb un augment del
35% en el volum total d’inversió fins als 50.497
milions d’euros. El finançament de petites i mit-

El volum de negoci financer del Grup s’ha situat

janes empreses (Pimes) representa el 73,5%
de la inversió creditícia del Grup en empreses,

en 337.260 milions d’euros, amb un creixement
en el darrer any de 53.933 milions, un 19%
més. El creixement a Espanya puja a 66.727 milions d’euros, un 25% més.
Els crèdits han pujat a 139.765 milions d’euros,
un 23% més que l’any anterior, un percentatge
que en el cas de les hipoteques és del 24%. El
creixement a Espanya ha estat de 30.013 milions d’euros, un 27% més que l’any anterior.
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7

(Oporto, Lisboa, Brussel·les,
Milà, Londres, Stuttgart
i Casablanca)

Melilla
Ceuta

5.179

ELS ACCIONISTES DEL GRUP CAIFOR

com a conseqüència del desenvolupament continu de nous productes i serveis per a aquest
segment estratègic.
Els recursos totals de clients han pujat a
197.495 milions d’euros, un 17% més que l’any
anterior. El creixement de l’exercici 2006 a Espanya arriba als 36.714 milions d’euros, amb un
sòlid increment de l’activitat detallista (del 16%
en els saldos a la vista i el 25% en els dipòsits a
termini) i de l’activitat institucional.

Evolució del nombre d’oficines de ”la Caixa” a Espanya
6.000

Nombre d’oficines
4.968

5.000
4.557

4.660

4.763

2.552

2.644

2.742

2.005

2.016

2.021

5.179

4.000
2.953

3.148

2.015

2.031

3.000

2.000

1.000

Zona d’expansió
Catalunya i Balears

0
2002

2003

2004

2005

2006

D’altra banda, cal esmentar que el parc de tar-

xercici va pujar a 3.025 milions d’euros, més del

getes de ”la Caixa” supera els 9 milions,
598.000 més que el 2006, amb un increment
del 15% de la facturació i un manteniment del li-

doble que el resultat obtingut el 2005 de 1.495
milions d’euros. Aquestes xifres reflecteixen els

deratge en quota de mercat del 17,6%.
En l’àmbit de la cartera de participacions total
del Grup ”la Caixa”, el valor de mercat a finals
del 2006 era de 21.200 milions d’euros, dels
quals el valor de les participacions cotitzades
era de 18.480 milions d’euros, amb unes plusvàlues latents de 9.976 milions d’euros. Durant
l’exercici 2006, aprofitant la bona evolució del
mercat, el Grup ”la Caixa” ha dut a terme un
important procés de desinversió, complementat amb inversions selectives. Així, el preu efectiu de les vendes de la cartera ha pujat fins als
4.420 milions d’euros, i s’han materialitzat unes
plusvàlues netes consolidades de 2.077 milions
d’euros.
El resultat recurrent atribuït al Grup ”la Caixa”
ha pujat a 1.505 milions d’euros, un 24% més
que l’any anterior, amb un creixement del 19%
del volum de negoci financer, el qual, referit únicament a l’activitat a Espanya, va ser del 25%.
El resultat total atribuït al Grup ”la Caixa” de l’e-
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efectes del fort creixement del negoci recurrent,
així com la gestió dinàmica dels seus actius i l’aplicació dels criteris més conservadors.
La gestió de la solvència, amb una generació
d’elevats resultats i un control exigent dels riscos després de considerar el fort creixement de
l’activitat, eleva el Core Capital del Grup (recursos propis de màxima categoria) a un sòlid
6,2% (+0,3). El Tier 1 puja al 8,3% i la ràtio de
solvència (BIS), a l’11,5% (+0,3).
El 2006, ”la Caixa” va consolidar el seu compromís amb les necessitats de la societat. Així,
l’Obra Social va promoure 31.194 activitats,
amb més de 18,6 milions de participants en tot
el territori espanyol. Per al 2007, el pressupost
de l’Obra Social puja a 400 milions d’euros, un
32% més que l’any anterior, amb 256 milions
destinats a programes socials, un 60% més.
L’aportació de ”la Caixa” és de 376 milions
d’euros, el 25% del resultat recurrent del Grup
el 2006.
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Durant els propers anys, l’Obra Social de ”la Caixa”
consolidarà el gir social, que implica potenciar
fortament les activitats socials i assistencials

part de l’Obra Social de manera eficient, amb
actuacions flexibles, adaptades al territori, i amb
sentit d’anticipació de les necessitats socials.

fins a arribar al 70% del pressupost del 2010 i
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actuar preferentment en l’eradicació de la po-

Finalment, cal destacar que ”la Caixa” s’ha

bresa infantil (amb un pressupost de 300 mi-

mantingut el 2006 com l’entitat financera amb

lions d’euros en els pròxims 4 anys). Tot això,

una millor reputació de marca, segons l’estudi

amb un augment important de la dimensió de
l’Obra Social, mitjançant aportacions del 25%

IRMA (Índex de Reputació de Marques). Els aspectes més valorats són el coneixement, la per-

del resultat recurrent del Grup, fins a arribar als

cepció de lideratge i la comunicació. D’altra ban-

2.000 milions d’euros de pressupost en el període 2007-2010 i superar els 25 milions de beneficiaris. Aquests recursos es gestionaran per

da, segons l’empresa FRS Inmark, ”la Caixa” és

ELS ACCIONISTES DEL GRUP CAIFOR

líder en clients particulars, amb una penetració
del 20%.

Fortis el 2006
Fortis aconsegueix un resultat de rècord històric el
2006, amb un benefici net

ment en les inversions, les noves contractacions i la consolidació d’adquisicions.

abans dels resultats de desinversions de 4.351
milions d’euros, un 24% superior al del 2005. El

En el negoci assegurador, Fortis Insurance va
generar un altre excel·lent any el 2006, ja que va

resultat va millorar en els negocis de Banca i As-

reforçar la seva posició en la majoria dels mer-

segurances, mentre que va decréixer en el ne-

cats. De manera addicional al fet de ser líder en

goci General. El benefici net total es va incre-

diversos mercats europeus, el grup va reforçar
la seva bona posició a Àsia. Les associacions
estratègiques amb operadors locals, factor clau
en els mercats europeus i asiàtics, estan gene-

mentar un 10% respecte al 2005, un any en el
qual el grup va obtenir un benefici extraordinari
de 443 milions d’euros a causa de la venda
d’Assurant, la filial d’assegurances per a Amèrica del Nord.
En el negoci bancari, el benefici net es va situar
en 3.149 milions d’euros, un 29% més que a fi-

rant uns elevats ingressos per primes fora de la
regió dels Països Baixos i recentment s’han llançat operacions a Alemanya, Rússia, Ucraïna i
Turquia a través de nous negocis i adquisicions,
mentre que les operacions a l’Índia s’iniciaran el

nals del 2005. Aquest magnífic resultat es va
aconseguir gràcies a la pròspera activitat comercial, uns millors resultats de la tresoreria i
els mercats financers i una inferior taxa impositiva. Les despeses es van incrementar majorità-

un 16%, i va arribar als 1.420 milions d’euros,
amb les assegurances de vida avançant un
24% fins als 924 milions d’euros i les de no

riament a causa de l’acceleració en el creixe-

lions d’euros.
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2007. El resultat net del 2006 es va incrementar

vida incrementant-se un 4% fins als 496 mi-
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Principals magnituds de Fortis
Milions d’euros

2005

2006

% var.

Fortis
Resultat net

3.941

4.351

10%

54.245

56.886

5%

Primes assegurança de vida

11.481

12.125

6%

Primes assegurança no vida

4.775

5.033

5%

Resultat net

1.225

1.420

16%

2.434

3.149

29%

62,3%

61,2%

–

Empleats (FTEs)
Assegurances

Banca
Resultat net
Ràtio cost/ingressos

Pel que fa a vida, uns superiors ingressos i
guanys de capitals, parcialment contrarestats
per la comissió variable basada en els resultats
pagada al negoci de banca detallista a Bèlgica,
han ajudat a incrementar el resultat abans d’impostos. En no vida, els resultats tècnics van
avançar un 7%, principalment a causa d’uns resultats tècnics més elevats en el mercat de salut i accidents holandès i uns millors resultats
en autos, que van més que compensar uns resultats inferiors en incendis. El resultat net en
no vida es va incrementar un 4%, en línia amb
el superior resultat tècnic.
Els costos operatius d’assegurances van créixer
un 7% el 2006, a causa de l’expansió del negoci, despeses derivades de la distribució i despeses d’integració. Les despeses operatives a Holanda es van mantenir pràcticament estables,
mentre que els volums gestionats van augmentar. A Bèlgica, les despeses operatives es van
incrementar com a resultat de la integració de
Fortis AG i FB Insurance. Les despeses operatives de les activitats internacionals també es
van incrementar, pel fet que Fortis Insurance va
mantenir la seva estratègia de creixement internacional i que Outright (una companyia adquirida per Fortis UK) es va incloure de manera permanent per a tot l’exercici.
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El 2006, les activitats d’assegurances a Bèlgica,
Holanda i Internacional es van unificar sota la direcció d’un mateix Conseller Delegat. La nova
organització permetrà a Fortis Insurance alinear
millor les seves competències i recursos per
aconseguir sinergies cross-frontereres. S’espera aprofitar els beneficis de compartir les millors
pràctiques, mentre que s’optimitzarà el caràcter
local de cada negoci en suport del seu creixement. Fortis Insurance està formulant una estratègia centrada al voltant de la innovació en
productes i mercats, la distribució multicanal,
l’excel·lència operativa, l’expansió internacional
i una organització equipada per anticipar desenvolupaments en el sector d’assegurances.
En el negoci General, el resultat negatiu va pujar a 218 milions d’euros, 57 milions d’euros
més que el 2005, a causa dels resultats positius
extraordinaris aconseguits en aquest any per la
venda d’Assurant.
El Core Capital net de Fortis es va situar en 27,1
milers de milions d’euros, una quantitat equivalent al 126% del mínim requerit internament.
La ràtio Tier 1 de Fortis Bank va disminuir del
7,4% a finals del 2005 (calculada segons els
principis comptables a Bèlgica) al 7,1% a finals
de desembre del 2006 (basada en IFRS).

La proposta de dividend s’estableix en 1,40 euros per acció en efectiu, un 21% més que els

Fortis és un grup que posa un èmfasi especial

1,16 euros per acció del 2005. Com que es va
pagar un dividend a compte de 0,58 euros per

–amb l’objectiu d’incrementar l’impacte dels
seus esforços– el desenvolupament de les se-

acció al setembre del 2006, el dividend final

ves polítiques en la sostenibilitat de la cadena

proposat puja a 0,82 euros per acció.

d’aprovisionament, el canvi climàtic i la inclusió

en la Responsabilitat Social Corporativa, i centra

social, ja que considera que a través de la comFortis ha continuat incrementant la seva plantilla

prensió de les dinàmiques d’aquestes àrees i

al llarg del 2006 amb 2.641 empleats més, de

aportant solucions al respecte, Fortis millorarà

manera que la plantilla total ha arribat als 56.886

també la seva posició en el mercat i maximitza-

empleats a 31 de desembre de 2006, dels quals
43.575 es trobaven ocupats en el negoci bancari,
13.106 en el negoci assegurador i 205 als Ser-

rà el valor potencial de l’empresa en el futur.

veis Centrals. En total, 38.169 empleats treballaven als Països Baixos i 18.717 fora.
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Sens dubte, el principal projecte del Grup CaiFor
per al 2007 és la posada en marxa del negoci
d’assegurances per a l’automòbil. Aquest projecte significa per al Grup un repte molt important,
ja que converteix CaiFor en un operador global
d’assegurances per al segment de famílies.

bils, i l’establiment d’un servei d’atenció telefònica per poder atendre les trucades dels clients.
Pel que fa al producte, s’espera comercialitzar-lo
en tres modalitats: Tot Risc (amb i sense franquícia), Tercers i Tercers Ampliats. Les seves

Al llarg de l’any 2006, CaiFor ha desenvolupat

principals característiques faran referència a tres
eixos bàsics: una qualitat de servei excel·lent,

els elements necessaris per poder iniciar la co-

cobertures àmplies i innovadores i un preu molt

mercialització del producte durant el primer semestre del 2007. En aquest sentit, el Grup ja disposa de l’equip humà necessari per dirigir el

competitiu d’acord amb les prestacions ofertes.

projecte, estructurat a partir d’una nova Subdirecció dins de l’organigrama de CaiFor. Els principals projectes que s’han dut a terme giren al
voltant del desenvolupament de les noves apli-

ci dirigides als clients individuals del Grup, CaiFor espera continuar llançant nous productes i
modalitats en l’àmbit de les assegurances de

De manera paral·lela, dins de les línies de nego-

cacions informàtiques de comercialització i ges-

salut, les assegurances de vida-risc i accidents i
les assegurances de la llar, sempre amb l’objec-

tió de pòlisses i tramitació de sinistres, la confi-

tiu d’ajustar la seva oferta de productes a les ne-

guració dels acords amb els proveïdors dels
serveis d’assistència i reparació dels automò-

cessitats dels seus clients.
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Així, en l’àmbit de les assegurances de salut,
CaiFor espera incrementar notablement la con-

visió de negoci VidaCaixa Previsió Social, es preveu continuar mantenint l’activitat comercial,

tractació dels productes inclosos en aquest ram
de negoci a causa, en part, de l’obertura de la

potenciant les assegurances de vida-estalvi i
risc per a grans empreses i organismes públics,

comercialització del VidaCaixa Salut Individual a

alhora que s’espera efectuar un esforç especial

tota la xarxa d’oficines de ”la Caixa”. En les as-

en l’àmbit de tots els productes adreçats a les

segurances de la llar, s’espera continuar desen-

petites i mitjanes empreses, un segment que el
Pla Estratègic de CaiFor 2007-2010 té previst

volupant les seves prestacions per incorporar
les millors cobertures i garanties, i en les assegurances de vida-risc i accidents s’espera potenciar l’oferta de productes existent.
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treballar intensament. També s’espera al llarg
del proper exercici finalitzar la implementació
del Pla Director del Negoci Col·lectiu, molt important per a aquesta divisió.

Pel que fa a les assegurances de vida-estalvi per
a clients individuals, CaiFor, a través de VidaCaixa, té la intenció de promoure el desenvolupament dels Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic,
mitjançant el llançament de productes englo-

Tots aquests objectius es complementaran amb
l’aplicació de polítiques de gestió internes enfocades a continuar incrementant la qualitat de
servei oferta als clients, la innovació en els pro-

bats sota l’esquema marcat per aquest instru-

cessos, productes i serveis, i el desenvolupa-

ment, ja que preveu que els canvis recentment

ment integral de l’equip humà que compon el
Grup, mitjançant la utilització de noves tecnolo-

introduïts en la Llei de l’IRPF no desacceleraran
en excés les aportacions als productes de gene-

gies i models de gestió. Tot això, sota el parai-

ració d’estalvi previsional. En aquest sentit, tam-

gua de mantenir com a guies d’actuació del

bé s’espera que els plans de pensions individuals mantindran els creixements acumulats en
els darrers anys.

Grup les actuals polítiques de gestió responsa-

En l’àmbit de l’oferta de productes per a col·lectius i empreses comercialitzats a través de la di-

Confiança, Qualitat i Dinamisme.

PROJECTES DE FUTUR

ble, en línia amb l’experiència demostrada a
aquest efecte pels seus accionistes, ”la Caixa” i
Fortis, i seguint valors propis del Grup CaiFor:
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Informe de Govern Corporatiu
El present informe ha estat elaborat per la societat CaiFor, S.A. amb caràcter voluntari.

A. Estructura de la propietat
A.1. Detalli els accionistes o partícips més significatius de la seva entitat a la data de tancament
d’exercici:
Nom o denominació social
de l’accionista o partícip

% sobre el capital social

Caixa Holding, S.A.U.

50%

Fortis AG España Invest, S.L.

50%

A.2. Indiqui, si escau, les relacions d’índole familiar, comercial, contractual o societària que hi hagi
entre els accionistes o partícips significatius, en la mesura que siguin conegudes per l’entitat, llevat que siguin escassament rellevants o derivin del gir o tràfic comercial ordinari:
Noms o denominacions
socials relacionats

Tipus de relació

Caixa Holding, S.A.U.

Societària

Breu descripció
Caixa Holding és accionista de CaiFor
en un 50% i membre del Consell
d’Administració.

A.3. Indiqui, si escau, les relacions d’índole comercial, contractual o societària que hi hagi entre
els accionistes o partícips significatius i l’entitat, llevat que siguin escassament rellevants o derivin del gir o tràfic comercial ordinario:
Noms o denominacions
socials relacionats

Tipus de relació

Caixa Holding, S.A.U.

Societària

Caixa Holding és accionista de VidaCaixa,
és accionista majoritària de Caixa Corp, S.A.,
és vocal del Consell d’Administració
de VidaCaixa, és vocal del Consell
d’Administració de SegurCaixa i és vocal
del Consell d’Administració de CaiFor.

Caixa Corp, S.A.

Societària

La societat és vocal del Consell
d’Administració de VidaCaixa i és vocal del
Consell d’Administració de SegurCaixa.
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Breu descripció
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La Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa”

Societària

La societat és accionista únic de Caixa
Holding, S.A.U., que, al seu torn, és
accionista de VidaCaixa. El Sr. Tomás Muniesa
és Director General Adjunt Executiu de
”la Caixa” i, així mateix, President del Consell
d’Administració de VidaCaixa.

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Societària

CaiFor, S.A. és accionista de VidaCaixa
en un 80%.

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Societària

CaiFor, S.A. és accionista de SegurCaixa
en un 79,87%.

Pactes parasocials
El Grup CaiFor, grup assegurador participat per ”la Caixa” i Fortis a parts iguals en un 50%, està format per tres
societats: VidaCaixa d’Assegurances i Reassegurances, companyia que comercialitza assegurances de vida, plans
de pensions i assegurances de salut; SegurCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances, companyia que comercialitza assegurances de no vida, i AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances del Grup CaiFor.
El Grup CaiFor va néixer a finals del 1992 amb la vocació de convertir-se en l’entitat líder en el sector assegurador
espanyol. La seva creació va ser fruit de l’acord estratègic de “joint venture” assolit per ”la Caixa” i Fortis, amb
l’objectiu d’unir l’experiència de ”la Caixa” en el sector financer, la seva sòlida imatge corporativa i la seva àmplia
xarxa de distribució al territori espanyol amb l’experiència en el sector assegurador de Fortis, una de les entitats
financeres líders a Europa, que ha destacat en els darrers anys pel seu fort creixement.
L’acord de “joint venture” va ser signat entre totes dues parts el dia 25 de setembre de 1992 i s’hi regulen les
relacions internes entre els partícips d’aquesta “joint venture” i les seves societats filials i externes enfront de
tercers.
Porcentatge d’autocartera
No hi ha autocartera.

B. Estructura de l’Administració de l’Entitat
B.1. Consell o Òrgan d’Administració
B.1.1. Detalli el nombre màxim i mínim de Consellers o Membres de l’Òrgan d’Administració
previstos en els Estatuts:
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Nombre màxim de consellers/membres de l’òrgan

12

Nombre mínim de consellers/membres de l’òrgan

4

INFORME DE GOVERN CORPORATIU I CONTROL INTERN

B.1.2. Completi el quadre següent sobre els membres del Consell o Òrgan d’Administració i la
seva diferent condició:
Nom o denominació social
del conseller/membre de
l’òrgan d’administració

Última data
de nomenament

Condició

Sr. Ricard Fornesa i Ribó

05.06.2003

Dominical

Sr. Peer van Harten

15.06.2005

Dominical

Sr. Tomàs Muniesa i Arantegui

05.12.2002

Dominical Executiu

Sr. Joan Antoni Samaranch i Torelló

05.12.2002

Dominical

Sr. Gilbert Mittler

28.05.2004

Dominical

Sr. Manuel Raventós i Negra

05.06.2003

Dominical

Sr. Herman Verwilst

22.11.2006

Dominical

Representant físic

Caixa Corp, S.A.

Sr. Antoni Vila Bertrán

05.06.2003

Dominical

Caixa Holding, S.A.U.

Sr. Julio Lage González

05.06.2003

Dominical

Sr. Jean-Paul Votron

13.10.2004

Dominical

Sr. Jacob Westerlaken

15.09.2005

Dominical

Sr. Olav Cuiper

22.03.2006

Dominical

B.1.3. Identifiqui, si escau, els membres del Consell o Òrgan d’Administració que assumeixin càrrecs d’Administradors o Directius en altres entitats que formin part del grup de l’entitat:

Nom o denominació social
del conseller/membre de
l’òrgan d’administració

Denominació social de l’entitat del grup

Càrrec

Sr. Peer van Harten

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

President

Sr. Peer van Harten

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

Conseller

Sr. Jacob Westerlaken

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

Conseller

Sr. Jacob Westerlaken

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

Conseller

Sr. Gilbert Mittler

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

Conseller

Sr. Tomàs Muniesa i Arantegui

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

President

Caixa Holding, S.A.U.

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

Conseller

Caixa Holding, S.A.U.

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

Conseller

Caixa Corp, S.A.

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

Conseller

Caixa Corp, S.A.

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances

Conseller
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B.1.4. Indiqui si els Estatuts o el Reglament del Consell estableixen un mandat limitat per als
Consellers o Membres de l’Òrgan d’Administració:
SÍ

X

NO

Nombre màxim d’anys de mandat, amb possibilitat de reelecció

6

B.1.5. Indiqui si els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten per a la seva aprovació al Consell o Òrgan d’Administració estan prèviament certificats:
SÍ

X

NO

Identifiqui, si escau, la/les persona/es que ha/han certificat els comptes anuals individuals i consolidats de l’entitat, per a la seva formulació per part del Consell o Òrgan d’Administració.
Nom o denominació social

Càrrec

Sr. Carles Ginebreda Martí

Secretari no Conseller

B.1.6. Expliqui, si n’hi ha, els mecanismes establerts pel Consell o Òrgan d’Administració per
evitar que els comptes individuals i consolidats, formulats per aquest, es presentin en la Junta
General o Òrgan equivalent amb excepcions en l’informe d’auditoria.
Per evitar aquesta situació hi ha un Comitè d’Auditoria que desenvolupa les seves funcions a l’efecte que no hi
hagi excepcions.

B.1.7. El Secretari del Consell o de l’Òrgan d’Administració té la condició de Conseller?
SÍ

NO

X

B.1.8. Indiqui, si n’hi ha, els mecanismes establerts per preservar la independència de l’auditor,
dels analistes financers, dels bancs d’inversió i de les agències de qualificació.
1) Auditor: es respecta la regla de rotació temporal de l’equip d’auditoria.
2) Analistes financers: es treballa amb les companyies més rellevants a nivell mundial.
En la majoria dels casos es treballa amb unes quantes alhora.
3) Bancs d’inversió: es treballa amb les companyies més rellevants a nivell mundial.
En la majoria dels casos es treballa amb unes quantes alhora.
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B.2. Comissions del Consell o Òrgan d’Administració.
B.2.1. Enumeri les Comissions del Consell o Òrgan d’Administració:
Nombre de membres
Comissió Executiva

6

Comitè d’Auditoria

4

Comissió de Retribucions

2

B.2.2. Detalli totes les comissions del Consell o Òrgan d’Administració i els seus membres:
COMISSIÓ EXECUTIVA
Nom o denominació social
Sr. Tomàs Muniesa i Arantegui

Càrrec
President

Caixa Holding, S.A.U.

Vocal

Caixa Corp, S.A.

Vocal

Sr. Peer van Harten

Vocal

Sr. Gilbert Mittler

Vocal

Sr. Jacob Westerlaken

Vocal

COMITÈ D’AUDITORIA
Nom o denominació social
Caixa Corp, S.A.

Càrrec
President

Caixa Holding, S.A.U.

Vocal

Sr. Jacob Westerlaken

Vocal

Sr. Olav Cuiper

Vocal

COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS
Nom o denominació social

Càrrec

Sr. Tomàs Muniesa i Arantegui

Vocal

Sr. Peer van Harten

Vocal

INFORME ANUAL 20 06

87

B.2.3. Faci una descripció de les regles d’organització i funcionament, així com de les responsabilitats que tenen atribuïdes cadascuna de les comissions del Consell o l’Òrgan d’Administració.
Si escau, caldrà descriure les facultats del Conseller Delegat.
B.2.3.1. Consell d’Administració
El Consell té les facultats establertes en l’article 19 dels Estatuts Socials, que són:
a) Adoptar tots els acords i funcions necessaris per a la realització de l’objecte social.
b) Acomplir i formalitzar els acords de la Junta General.
c) Redactar i posar en vigor els Reglaments que consideri necessaris per al règim d’explotació, oficines, dependències i administracions de la Societat, i reformar-los quan ho cregui oportú.
d) Acceptar o rebutjar negocis i operacions.
e) Celebrar, contreure i autoritzar tota mena d’actes, obligacions i contractes, fins i tot els relatius a adquisició,
alienació i gravamen de béns immobles i mobles, i atorgament d’arrendaments inscribibles.
f) Disposar dels fons socials, per aplicar-los a les explotacions, a l’administració i a la gestió dels negocis i operacions de la Societat.
g) Prestar tot tipus de fiançaments i avals i donar en penyora i hipoteca els seus béns, tot això en garantia tant
d’obligacions pròpies de la Societat com de tercers.
h) Autoritzar tota mena d’actes de la Companyia i, especialment, els generals d’administració i direcció.
i) Nomenar i separar tot el personal, fixant-ne les condicions i atribucions, els sous, comissions, gratificacions i
recompenses extraordinàries, i fins i tot nomenar i revocar apoderats, corresponsals, assessors, procuradors,
agents i d’altres, acordant-ne les retribucions, obligacions i facultats.
j) Representar la Societat davant qualsevol tipus d’autoritats, organismes i tribunals, exercint totes les accions
que li competeixen o desistint-ne en qualsevol instància, així com sotmetre les qüestions en què es trobi interessada la Societat a transaccions i amigables componedors, àrbitres i diriments.
k) Constituir i retirar dipòsits, concórrer, intervenir i ser postor en qualsevol mena de subhastes i concursos, i obrir
i tancar comptes corrents en qualsevol tipus d’establiments de crèdit, incloent-hi el Banc d’Espanya i la Caixa
General de Dipòsits.
l) Signar, expedir, endossar i acceptar, descomptar i avalar lletres de canvi o pagarés, cartes d’abonament i altres
documents comercials o efectes mercantils.
ll) Aprovar els inventaris, balanços i comptes que hagin de ser sotmesos a la Junta General i presentar-li anualment la memòria, proposant-li si escau la distribució de beneficis, amortitzacions i constitució de fons de reserva que estimi convenient.
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m)Proposar a la Junta General el desemborsament dels dividends passius, existents si escau, de les accions en
circulació, fins al seu total desemborsament i el repartiment, durant el curs de l’exercici social, de dividends a
compte a càrrec de beneficis.
n) Delegar les seves facultats en la persona o persones que estimi convenients, mitjançant poder.
ñ) Proposar a la Junta General Extraordinària la transformació, modificació, fusió o dissolució de la Companyia.
o) I qualsevol altra facultat no reservada per la Llei o pels Estatuts a la Junta General.

B.2.3.2. Conseller Delegat
Hi ha un Conseller Delegat, el Sr. Tomàs Muniesa i Arantegui.
D’acord amb l’article 141.1 del Reial Decret Legislatiu 1564/1989, que aprova el text Refós de la Llei de Societats
Anònimes, el Consell d’Administració pot designar del seu si un Conseller Delegat, atribuint-li les facultats delegables, les quals li han estat conferides al Sr. Muniesa.

B.2.3.3. Comissió Executiva
El Consell d’Administració nomena una Comissió Executiva que està composta per 6 membres del Consell d’Administració. La Comissió designa del seu si un President.
Les seves facultats són les que en cada cas li delegui el Consell dins dels límits de la Llei i els Estatuts Socials, i
entre d’altres, hi ha la preparació de les reunions del Consell d’Administració, sotmetre-li propostes, recomanacions i informes, i elaborar i executar, amb prèvia aprovació del Consell, l’estratègia general del Grup CaiFor.
Les decisions s’adopten per majoria de vots, llevat que en l’acord s’estableixi d’una altra manera. Els vocals absents es consideren representats pels membres presents designats per la mateixa part que els absents.
Actuarà com a secretari de la Comissió Executiva qui ho sigui del Consell d’Administració.

B.2.3.4. Comitè d’Auditoria
El Consell d’Administració designa del seu si un Comitè d’Auditoria.
El Comitè d’Auditoria està format per un mínim de tres i un màxim de cinc membres, i hi han de ser sempre majoria els Consellers no executius.
El Comitè d’Auditoria designa d’entre els seus membres que siguin Consellers no executius el President, que ha
de ser substituït cada quatre anys, i que pot ser reelegit un cop transcorregut un termini d’un any des del seu cessament. També designa un Secretari, que pot no ser-ne membre, i si no es produeix aquesta designació o en cas
d’absència, actua com a tal qui ho sigui del Consell.
El Comitè d’Auditoria es reuneix tantes vegades com calgui per al desenvolupament de les seves funcions i és
convocat per ordre del seu President, a iniciativa pròpia o bé a petició del President del Consell d’Administració, o
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de dos membres del Comitè. El Comitè d’Auditoria queda vàlidament constituït quan concorren, presents o representats, la majoria dels seus membres.
Els acords s’adopten per majoria de membres concurrents, presents o representats.
El Comitè d’Auditoria té les competències següents:
1) Informar en la Junta General d’Accionistes sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de
la seva competència.
2) Proposta al Consell d’Administració per tal que sigui sotmès a la Junta General d’Accionistes del nomenament
dels auditors de comptes externs.
3) Supervisió dels serveis d’auditoria interna.
4) Coneixement del procés d’informació financera i dels sistemes de compliment intern de la societat quan estiguin establerts.
5) Relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin fer perillar la independència d’aquests i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l’auditoria de comptes,
així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d’auditoria de comptes i en les normes tècniques d’auditoria.

B.2.3.5. Comissió de Retribucions
La Comissió de Retribucions està formada per dos membres del Consell d’Administració.
Sense perjudici d’altres comeses que li assigni el Consell, la Comissió de Retribucions té com a responsabilitat
bàsica procedir a la distribució i assignació entre els membres del Consell de la retribució fixada per la Junta General d’Accionistes.
La Comissió de Retribucions es reuneix cada vegada que el Consell o el seu President sol·liciti l’emissió d’un informe o l’adopció de propostes i, en tot cas, a iniciativa de qualsevol dels seus membres i sempre que sigui convenient per al desenvolupament de les seves funcions.

B.2.4. Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració durant l’exercici:
Nombre de reunions

4

B.2.5. En el cas que hi hagi Comissió de Nomenaments, indiqui si tots els seus membres són
Consellers o membres de l’Òrgan d’Administració externs.
SÍ
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NO

X

C. Conflictes d’interès
C.1. Identifiqui, si escau, la situació de conflictes d’interès en què es trobin els Consellers o
membres de l’Òrgan d’Administració de l’entitat, segons el que preveu l’article 127 ter de la LSA.
No hi ha situació de conflicte d’interessos.

C.2. Detalli els mecanismes establerts per detectar, determinar i resoldre els possibles conflictes
d’interessos entre l’entitat o el seu grup i els seus Consellers o membres de l’Òrgan d’Administració, o Directius.
S’emplenen els documents requerits per l’article 127 ter LSA i s’inclou aquesta informació en l’Informe Anual.

D. Sistemes de Control de Riscos
D.1. Descripció general de la política de riscos de la societat i/o el seu grup, detallant i avaluant
els riscos coberts pel sistema, juntament amb la justificació de l’adequació d’aquests sistemes
al perfil de cada tipus de risc.
Vegeu l’apartat següent, “Sistemes de Control Intern del Grup CaiFor”, d’aquest mateix capítol de l’Informe Anual de
CaiFor.

D.2. Indiqui els sistemes de control establerts per avaluar, mitigar o reduir els principals riscos
de la societat i el seu grup.
Vegeu D.1.

D.3. En el cas que s’haguessin materialitzat alguns dels riscos que afecten la societat i/o el seu
grup, indiqui les circumstàncies que els han motivat i si han funcionat els sistemes de control
establerts.
No s’ha materialitzat cap risc.

D.4. Indiqui si hi ha alguna comissió o un altre òrgan de govern encarregat d’establir i supervisar aquests dispositius de control, i detalli quines són les seves funcions.
Existeix un Comitè d’Auditoria designat del seu si del Consell d’Administració, que supervisa els sistemes de control intern de la societat.

E. Junta General o òrgan equivalent
E.1. Enumeri els quòrums de constitució de la Junta General o òrgan equivalent establerts en els
Estatuts. Descrigui en què es diferencia del règim de mínims previst en la Llei de Societats Anònimes (LSA), o en la normativa que li fos aplicable.
L’article 13è dels Estatuts estableix un quòrum de constitució de la Junta General d’Accionistes en primera convocatòria del 25% del capital desemborsat amb dret a vot, mentre que en segona convocatòria serà vàlida la constitució sigui quin sigui el capital concurrent.
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Per a determinats tipus d’acords (emissió d’obligacions, disminució o augment del capital social, transformació,
fusió o escissió, o qualsevol modificació del capital social), s’exigeix en primera convocatòria la concurrència del
50% del capital amb dret a vot, i en segona convocatòria el 25%.

E.2. Expliqui el règim d’adopció d’acords socials. Descrigui en què es diferencia del règim previst en la LSA, o en la normativa que li fos aplicable.
Per als acords sobre matèries referides en l’apartat E.1. anterior, caldrà el vot favorable dels 2/3 del capital present o
representat.

E.3. Relacioni els drets dels accionistes o partícips en relació amb la Junta o òrgan equivalent.
Els drets dels accionistes en relació amb la Junta General són aquells que es regulen en el Reial Decret Legislatiu
1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes.
D’acord amb els Estatuts de CaiFor, S.A. i les normes de la llei de Societats Anònimes, s’especifiquen els drets
següents:
– Dret a decidir per majoria els assumptes propis de la seva competència.
– Drets de separació i impugnació en els termes que s’estableixen en la Llei.
– Els accionistes presents o representats, quan posseeixin almenys una quarta part del capital subscrit amb dret a
vot, podran convocar vàlidament la Junta General, ordinària o extraordinària, en primera convocatòria. En segona
convocatòria serà vàlida sigui quin sigui el capital concurrent d’aquesta.
– Dret de l’accionista a obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació i, si escau, l’informe dels auditors de comptes.
– Dret d’assistència dels accionistes que, amb cinc dies d’antelació a aquell en què s’hagi de celebrar la Junta General, tinguin inscrites les seves accions en el Llibre Registre d’Accions.
– Els accionistes que tinguin dret a assistència tenen dret a ser representats.
– Els accionistes que representin el 5% del capital social podran convocar Junta Extraordinària, expressant les
qüestions que s’hi tractaran.
– Dret a un vot per acció.
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E.4. Indiqui breument els acords adoptats en les Juntes Generals o òrgans equivalents celebrats
en l’exercici al qual es refereix el present informe i el percentatge de vots amb què s’han adoptat els acords.
Dades d’assistència en Juntes Generals durant l’exercici:
Totes les juntes han estat universals, amb assistència de tots els accionistes.
Relació d’acords adoptats per la Junta General durant l’exercici:
Junta General Extraordinària de 22 de març de 2006: dimissió del Vicepresident del Consell, el Sr. Josef De Mey, i
nomenament del Sr. Olav Cuiper com a conseller; nomenament del conseller Sr. Peer van Harten com a Vicepresident del Consell; modificació de l’article 20 dels estatuts socials per crear el Comitè d’Auditoria.
Junta General Ordinària i Extraordinària de 16 de juny de 2006: examen i aprovació dels comptes de l’exercici
2006 i aplicació de resultats, així com dels comptes consolidats; reelecció de l’Auditor de comptes individuals i
consolidats del Grup; modificació dels articles 11 i 16 dels estatuts socials.
Junta General Extraordinària de 22 de novembre de 2006: reelecció del conseller Sr. Herman Verwilst.

E.5. Indiqui l’adreça i forma d’accés al contingut de govern corporatiu a la seva pàgina web.
L’accés a l’informe de Govern Corporatiu de l’entitat es pot efectuar a través de la següent adreça URL:
http://www.caifor.es/1-20-20-00000003.htm.

F. Grau de seguiment de les recomanacions de Govern Corporatiu
Indiqui el grau de compliment de l’entitat respecte a les recomanacions de govern corporatiu
existents, o si escau la no assumpció d’aquestes recomanacions.
En el cas de no complir-ne alguna, expliqui les recomanacions, normes, pràctiques o criteris que
aplica l’entitat.
Recomanació 1
“Que el Consell d’Administració assumeixi expressament com a nucli de la seva missió la funció general de supervisió, exerceixi amb caràcter indelegable les responsabilitats que comporta
i estableixi un catàleg formal de les matèries reservades al seu coneixement.”
Se segueix aquesta recomanació. Les facultats del Consell s’estableixen en els estatuts.

Recomanació 2
“Que s’integri en el Consell d’Administració un nombre raonable de consellers independents, el
perfil dels quals respongui a persones de prestigi professional desvinculades de l’equip executiu i dels accionistes significatius.”
Els consellers representen el 100% del capital social, per la qual cosa no se segueix aquesta recomanació.

INFORME ANUAL 20 06

93

Recomanació 3
“Que en la composició del Consell d’Administració, els consellers externs (dominicals i independents) constitueixin àmplia majoria sobre els executius i que la proporció entre dominicals i
independents s’estableixi tenint en compte la relació existent entre el capital integrat per paquets significatius i la resta.”
Aquesta Recomanació ha estat actualitzada per l’Informe Aldama en aquest sentit: “Que hi hagi
una majoria àmplia de consellers externs en el Consell i, dins d’aquests, una participació molt
significativa de consellers independents, tenint en compte l’estructura accionarial de la societat
i el capital representat en el Consell.”
Tots els consellers són dominicals i no és aplicable pel que fa a independents, pel fet d’estar representat el 100%
del capital social.

Recomanació 4
“Que el Consell d’Administració ajusti la seva dimensió per aconseguir un funcionament més eficaç i participatiu. En principi, la mida adequada podria oscil·lar entre cinc i quinze membres.”
Se segueix aquesta recomanació. El Consell està format per dotze membres.

Recomanació 5
“Que el Consell, en el cas que aquest opti per la fórmula d’acumulació en el President del càrrec
de primer executiu de la societat, prengui les cauteles necessàries per reduir els riscos de la
concentració de poder en una sola persona.”
Se segueix aquesta recomanació. El President no té el càrrec de primer executiu de l’entitat.

Recomanació 6
“Que es doti de més rellevància la figura del Secretari del Consell, reforçant la seva independència i estabilitat i destacant la seva funció de vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.”
Se segueix aquesta recomanació.

Recomanació 7
“Que la composició de la Comissió Executiva, si n’hi ha, reflecteixi el mateix equilibri que mantingui el Consell entre els diferents tipus de consellers, i que les relacions entre els dos òrgans
s’inspirin en el principi de transparència, de manera que el Consell tingui coneixement complet
de les qüestions tractades i de les decisions adoptades per la Comissió.”
Hi ha Comissió Executiva, amb l’esmentat equilibri, i per tant se segueix aquesta recomanació.
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Recomanació 8
“Que el Consell d’Administració constitueixi al seu si Comissions delegades de control, formades exclusivament per consellers externs, en matèria d’informació i control comptable (Auditoria); selecció de consellers i alts directius (Nomenaments); determinació i revisió de la política
de retribucions (Retribucions), i avaluació del sistema de govern (Compliment).”
Se segueix parcialment aquesta recomanació. Hi ha un Comitè d’Auditoria compost íntegrament per consellers externs dominicals i una Comissió de Retribucions composta parcialment per consellers externs dominicals.

Recomanació 9
“Que s’adoptin les mesures necessàries per assegurar que els consellers disposin amb prou
temps de la informació suficient, específicament elaborada i orientada per preparar les sessions
del Consell, sense que pugui eximir de la seva aplicació, excepte en circumstàncies excepcionals, la importància o naturalesa reservada de la informació.”
Se segueix aquesta recomanació.

Recomanació 10
“Que, per assegurar l’adequat funcionament del Consell, les seves reunions tinguin lloc amb la
freqüència necessària per a l’acompliment de la seva missió; es fomenti per part del President la
intervenció i la lliure presa de posició de tots els consellers; es tingui especial cura de la redacció de les actes, i s’avaluï, almenys anualment, la qualitat i eficiència dels seus treballs.”
Se segueix aquesta recomanació.

Recomanació 11
“Que la intervenció del Consell en la selecció i la reelecció dels seus membres s’atingui a un
procediment formal i transparent, a partir d’una proposta raonada de la Comissió de Nomenaments.”
No se segueix aquesta recomanació, perquè no hi ha Comissió de Nomenaments.

Recomanació 12
“Que les societats incloguin en la seva normativa l’obligació dels consellers de dimitir en casos que puguin afectar negativament el funcionament del Consell o el crèdit i reputació de la
societat.”
La companyia no té cap regulació específica al respecte, per la qual cosa se segueix la normativa vigent.
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Recomanació 13
“Que s’estableixi una edat límit per a l’exercici del càrrec de conseller, que podria ser de seixanta-cinc a setanta anys per als consellers executius i el President, i una mica més flexible per a la
resta dels membres.”
Aquesta recomanació ha estat modificada per l’Informe Aldama en el sentit que no s’estableix una edat límit per a
l’exercici del càrrec de conseller, però es disposa que la societat que adopti una política pel que fa al cas cal que
ho faci constar en els Estatuts.
No s’adopta una política amb relació a l’edat límit per a l’exercici del càrrec de conseller.

Recomanació 14
“Que es reconegui formalment el dret de tot conseller a reclamar i obtenir la informació i l’assessorament necessaris per a l’acompliment de les seves funcions de supervisió, i s’estableixin les
vies adequades per a l’exercici d’aquest dret, fins i tot recorrent a experts externs en circumstàncies especials.”
No hi ha cap reconeixement formal o escrit d’aquest dret dels consellers a reclamar i obtenir informació i assessorament, però en la pràctica els consellers gaudeixen de totes aquestes facilitats.

Recomanació 15
“Que la política de remuneració dels consellers, la proposta, avaluació i revisió de la qual s’ha
d’atribuir a la Comissió de Retribucions, s’ajusti als criteris de moderació, relació amb els rendiments de la societat i informació detallada i individualitzada.”
L’art. 16è dels Estatuts i la Comisió de Retribucions regulen la remuneració del Consell.

Recomanació 16
“Que la normativa interna de la societat detalli les obligacions que provenen dels deures generals de la diligència i lleialtat dels consellers, i tingui en compte, especialment, la situació de
conflictes d’interessos, el deure de confidencialitat, l’explotació d’oportunitats de negoci i l’ús
d’actius socials.”
La companyia no té cap regulació al respecte, per la qual cosa se segueix la normativa vigent.

Recomanació 17
“Que el Consell d’Administració promogui l’adopció de les mesures oportunes per estendre els
deures de lleialtat als accionistes significatius, i estableixi, en particular, cauteles per a les transaccions que es realitzin entre aquests i la societat.”
No hi ha previsions específiques sobre això, atès que es tracta d’una societat amb dos accionistes, tots dos representats en el Consell.
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Recomanació 18
“Que s’arbitrin mesures encaminades a fer més transparent el mecanisme de delegació de vots
i a potenciar la comunicació de la societat amb els seus accionistes, especialment amb els inversors institucionals.”
No pertoca, atesa la composició del seu accionariat.

Recomanació 19
“Que el Consell d’Administració, més enllà de les exigències imposades per la normativa vigent, es responsabilitzi de subministrar als mercats informació ràpida, precisa i fiable, en particular quan es refereixi a l’estructura de l’accionariat, a modificacions substancials de les regles
de govern, a operacions vinculades d’especial relleu o a l’autocartera.”
Se segueix parcialment aquesta recomanació.
L’accés a les notificacions està disponible a través d’Internet i es pot dur a terme mitjançant la següent adreça
URL: http://www.caifor.es/1-20-20-00000003.htm, o bé accedint a la pàgina web de CaiFor, S.A. (www.caifor.es),
apartat “El Grup” i apartat “CaiFor, Informe de Govern Corporatiu”.

Recomanació 20
“Que tota la informació financera periòdica que, a més de l’anual, s’ofereixi als mercats s’elabori d’acord amb els mateixos principis i pràctiques professionals dels comptes anuals, i abans de
ser difosa, sigui verificada per la Comissió d’Auditoria.”
Se segueix aquesta recomanació, en el sentit que els comptes anuals són verificats pel Comitè d’Auditoria, si bé
no s’ofereix informació financera periòdica als mercats, llevat de la publicació, de manera trimestral, a través dels
mitjans de comunicació, dels resultats del Grup CaiFor, en els quals es fa referència a CaiFor, S.A.

Recomanació 21
“Que el Consell d’Administració i la Comissió d’Auditoria vigilin les situacions que puguin suposar risc per a la independència dels auditors externs de la societat i, concretament, que verifiquin el percentatge que representen els honoraris satisfets per tots els conceptes sobre el total
d’ingressos de la firma auditora, i que s’informi públicament dels corresponents a serveis professionals de naturalesa diferent dels d’auditoria.”
Se segueix aquesta recomanació.
Ingressos satisfets a Deloitte, empresa auditora del Grup CaiFor, S.A.

Concepte facturat en 2006:

Import en euros

1. Auditoria de CaiFor, S.A.

10.600,00

2. Informe especial
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Recomanació 22
“Que el Consell d’Administració procuri evitar que els comptes formulats per aquest es presentin a la Junta General amb reserves i excepcions en l’informe d’auditoria, i que, quan això no sigui possible, tant el Consell com els auditors expliquin clarament als accionistes i als mercats el
contingut i l’abast de les discrepàncies.”
Se segueix aquesta recomanació.

G. Altres informacions d’interès
Aquest Informe de Govern Corporatiu ha estat aprovat pel Consell d’Administració de l’entitat,
amb data 25 de maig de 2007.
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Sistemes de Control Intern del Grup CaiFor
Introducció
A través de les seves empreses filials, el Grup CaiFor desenvolupa la seva activitat asseguradora
i de previsió social en un mercat regulat en què, per tant, són freqüents les actualitzacions de la
normativa, tant de l’específica d’assegurances i plans de pensions com de la d’altres matèries
que li són aplicables, com ara la normativa laboral, fiscal o financera.
El notable creixement del Grup CaiFor, així com la sofisticació tècnica dels productes que gestiona, generen la necessitat d’operar mitjançant un sistema integrat de processos i procediments
altament mecanitzats i en constant actualització.
Prenent en consideració aquestes circumstàncies, i a fi de garantir la consecució dels objectius
aprovats pel Consell d’Administració, així com una correcta i puntual informació al mercat, el
Grup CaiFor ha definit un sistema de control intern, rigorós, i desenvolupat al llarg de tota la
seva estructura.

Riscos coberts
El primer pas per al desenvolupament d’un sistema de control intern efectiu i adequat per a l’organització consisteix a identificar, classificar i avaluar els riscos del Grup.
En aquest sentit, CaiFor considera les següents categories de riscos:
Risc Operacional: El Grup treballa en la identificació constant dels riscos directes i indirectes
de patir pèrdues degudes a errors en els processos interns, els sistemes, els recursos humans, els canvis en l’entorn, o fraus.
Dins d’aquesta categoria de riscos, es concedeix una atenció molt important als riscos inherents a les inversions, atès que és l’àrea que suporta el negoci del Grup.
Risc de Crèdit: Es controla sistemàticament el risc que la contrapart de les inversions realitzades no atengui les seves obligacions de pagament, i les possibles pèrdues de valor per
variacions en la seva qualitat creditícia.
Risc de Mercat: Es controla el risc de patir pèrdues per variacions en el tipus d’interès, el tipus de canvi o el valor de la renda variable.
Risc Tècnic o de Subscripció: Es controlen de manera exhaustiva els riscos tecnicoactuarials, atès que les reserves tècniques suposen la partida més significativa dels passius del
Grup.

Sistema de control intern
El Consell d’Administració, com a màxim òrgan de decisió i representació del Grup CaiFor, és
responsable de la definició de la política de control intern del Grup, a través de les funcions
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efectuades per les diferents Comissions Delegades en què aquest s’organitza. La Direcció, responsable de dur a terme la implantació d’aquesta política, disposa per fer-ho de les eines i els
professionals qualificats necessaris.
A nivell general, els mecanismes i sistemes de control intern més rellevants implantats pel Grup
CaiFor per garantir un correcte control i gestió dels riscos identificats, són els següents:
a. Risc Operacional
Desenvolupament i actualització constant d’un mapa de riscos operacionals, que permet inventariar, categoritzar i prioritzar els diferents riscos identificats, així com assignar-los als processos clau del Grup.
Elaboració i adaptació contínua de les normatives i els procediments interns per a les diferents societats del Grup, amb l’objectiu d’homogeneïtzar i unificar criteris, i garantir un nivell
adequat de Control Intern en tots els processos desenvolupats.
Implementació i seguiment de sistemes de control automatitzats, dissenyats per al control
dels riscos d’enregistrament de dades.
Implantació i seguiment de sistemes de control de gestió, amb l’objectiu de mantenir una supervisió contínua de les magnituds economicofinanceres, així com de l’evolució dels objectius estratègics i pressupostaris establerts, que permeti detectar, i si escau corregir, desviacions significatives que afectin el compliment de la planificació.
Anàlisi de l’impacte en resultats i en patrimoni de les inversions en nous productes o en noves línies de negoci.
Manteniment d’una estricta segregació de funcions entre la gestió de les carteres d’inversió o
“front office”, i el “back office”, la funció principal del qual és confirmar les operacions.
Implantació i seguiment de sistemes de control dels riscos de les inversions i la liquiditat, que
cobreixen el procés de l’operativa d’inversions en el seu conjunt.
Desenvolupament de sistemes de control del casament d’actius i passius i compliment de la
normativa reguladora específica.
b. Risc de Crèdit
Definició i seguiment d’un marc de crèdit per a les carteres d’inversió, és a dir, de la qualificació creditícia de les inversions en cartera, considerant els riscos associats a llarg termini i a
curt termini, en base a les escales de ràting de més qualitat.
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c. Risc de Mercat
Càlcul periòdic del risc de mercat –“Value at Risk”, VaR–, per a les carteres subjectes al càlcul
del Valor Liquidatiu de la participació, definit com la pèrdua màxima esperada amb un horitzó
temporal d’un dia i amb el 95% de confiança, per variacions en el tipus d’interès, el tipus de
canvi o el valor de la renda variable.
Anàlisi de la contribució al VaR –VaR marginal– de certs actius que poden contribuir a controlar-lo o a potenciar-lo.
d. Risc Tècnic o de Subscripció
Elaboració i seguiment d’un Quadre de Comandament Tècnic, amb la finalitat de mantenir actualitzada la visió sintètica de l’evolució tècnica dels productes del Grup.
Definició i seguiment de la Política de Subscripció.
Definició i seguiment de la Política deTarificació.
Definició i seguiment de la Política de Reassegurança.
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CAIFOR, S.A. I SOCIETATS DEPENDENTS
Balanços de situació consolidats a 31 de desembre de 2006 i 2005 (Notes 1 a 3)

ACTIU (Milers d’euros)

2006

2005 (*)

ACCIONISTES, PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS (Nota 4.9)

67.500

67.500

30.021
1.220
1.220
617
17.959
(17.342)
28.184

25.990
1.795
1.795
579
17.718
(17.139)
23.616

18.250.163
9.817
10.861
(1.044)
18.240.345
42.582
9.026.301
275.273
1.377
229.869
71.473
1.630.043
6.963.460
(33)
1

18.801.565
9.944
10.861
(917)
18.791.620
49.264
8.770.878
370.246
1.527
301.424
46.468
2.671.407
6.580.441
(35)
1

330.056

487.774

PARTICIPACIÓ DE LA REASSEGURANÇA EN LES
PROVISIONS TÈCNIQUES: (Nota 4.12)
Provisions per a primes no consumides
Provisió per a assegurances de vida
Provisió per a prestacions
Altres provisions tècniques

36.905
6.730
2.112
27.679
384

34.621
7.019
1.749
25.853
0

CRÈDITS (Nota 4.7)
Crèdits per operacions d’assegurança directa
Prenedors d’assegurances
Crèdits per operacions de reassegurança
Crèdits per operacions de coassegurança
Crèdits fiscals, socials i altres
Empreses vinculades
Altres
Provisions (a deduir)

199.275
72.245
72.245
1.608
24.395
101.478
152
101.326
(451)

215.302
77.072
77.072
367
20.348
118.136
168
117.968
(621)

ALTRES ACTIUS
Immobilitzat material (Nota 4.4)
Immobilitzat
Amortització acumulada (a deduir)
Efectiu en entitats de crèdit, xecs i diners en caixa (Nota 4.8)

157.307
3.437
12.228
(8.791)
153.870

217.007
3.868
11.877
(8.009)
213.139

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ
Interessos meritats i no vençuts (Nota 4.5)
Altres comptes de periodificació
Comissions i altres despeses d’adquisició

240.731
228.336
0
12.395

240.230
228.976
30
11.224

19.311.958

20.089.989

ACTIUS IMMATERIALS, DESPESES D’ESTABLIMENT
I DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Despeses d’establiment (Nota 4.1)
Despeses d’ampliació de capital
Immobilitzat immaterial (Nota 4.2)
Altre immobilitzat immaterial
Amortitzacions acumulades (a deduir)
Despeses a distribuir en diversos exercicis (Nota 4.3)
INVERSIONS
Inversions materials (Nota 4.4)
Terrenys i construccions
Amortitzacions acumulades (a deduir)
Altres inversions financeres (Nota 4.5)
Inversions financeres en capital
Valors de renda fixa
Valors indexats
Préstecs hipotecaris
Altres préstecs i avançaments sobre pòlisses
Participacions en fons d’inversió
Dipòsits en entitats de crèdit
Altres inversions financeres
Provisions (a deduir)
Dipòsits constituïts per reassegurança acceptada
INVERSIONS PER COMPTE DELS PRENEDORS
D’ASSEGURANCES DE VIDA QUE ASSUMEIXIN EL RISC
DE LA INVERSIÓ (Nota 4.6)

TOTAL ACTIU

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les notes 1 a 13 descrites en la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2006.
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PASSIU (Milers d’euros)
CAPITAL I RESERVES (Nota 4.9)
Capital subscrit
Reserves
Reserves
Reserves en societats consolidades per integració global
Pèrdues i Guanys atribuïbles a la Societat Dominant
Pèrdues i Guanys consolidats
Pèrdues i Guanys atribuïbles a socis externs
Dividend a compte lliurat durant l’exercici (a deduir)

2006

2005 (*)

405.775
256.267
132.334
41.619
90.715
17.174
129.949
(25.775)
(87.000)

389.394
256.267
97.807
34.766
63.041
35.320
120.683
(24.363)
(61.000)

SOCIS EXTERNS (Nota 4.10)

76.135

74.953

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS (Notes 3.e i 4.11)

88.904

97.787

296.000

296.000

16.276.790
91.063
15.913.234
69.750
15.843.484
230.444
41.597
452
0

16.234.904
79.302
15.917.081
66.198
15.850.883
196.966
40.836
378
341

343.739

507.762

86
14
72

237
14
223

8.261

8.754

1.789.747
9.427
167
4.455
4.805
2.597
4.880
4.324
1.622.797
145.722
100.341
45.381

2.463.893
4.887
60
3.144
1.683
4.685
682
4.362
2.310.932
138.345
84.990
53.355

26.521

16.305

19.311.958

20.089.989

PASSIUS SUBORDINATS (Nota 4.11)
PROVISIONS TÈCNIQUES (Notes 4.12 i 5)
Provisions per a primes no consumides i per a riscos en curs
Provisions d’assegurances de vida
Provisions per a primes no consumides
Provisions matemàtiques
Provisions per a prestacions
Provisions per a participació en beneficis i per a extorns
Provisions per a estabilització
Altres provisions tècniques
PROVISIONS TÈCNIQUES RELATIVES A L’ASSEGURANÇA DE VIDA QUAN
EL RISC D’INVERSIÓ L’ASSUMEIXEN ELS PRENEDORS (Nota 4.12)
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
Provisió per a pensions i obligacions semblants
Provisió per a tributs
DIPÒSITS REBUTS PER REASSEGURANÇA CEDIDA
DEUTES
Deutes per operacions d’assegurança directa
Deutes amb assegurats
Deutes amb mediadors
Deutes condicionats
Deutes per operacions de reassegurança
Deutes per operacions de coassegurança
Deutes per operacions preparatòries de contractes d’assegurança
Deutes per operacions de cessions temporals d’actius (Nota 4.13)
Altres deutes (Nota 4.13)
Deutes amb empreses vinculades
Deutes fiscals, socials i altres
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ

TOTAL PASSIU

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les notes 1 a 13 descrites en la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2006.
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Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals acabats
el 31 de desembre de 2006 i 2005 (Notes 1 a 3)
COMPTE TÈCNIC - ASSEGURANÇA NO VIDA (Nota 8)
(Milers d’euros)

PRIMES IMPUTADES A L’EXERCICI, NETES DE REASSEGURANÇA
Primes meritades (Nota 8)
Assegurança directa
Reassegurança acceptada
Variació de la provisió per a primes pendents de cobrament
Primes de la reassegurança cedida
Variació de la provisió per a primes no consumides i per a riscos en curs
Assegurança directa
Variació de la provisió per a primes no consumides, reassegurança cedida

2006

2005 (*)

182.350

147.551

207.377
1.407
(89)
(14.223)

176.946
0
(72)
(17.367)

(11.833)
(289)

(11.717)
(239)

6.107

5.092

229
5.878
0

163
4.924
5

(110.783)

(93.587)

(99.543)
(264)
3.820

(79.344)
0
3.543

(12.932)
8
84
(1.956)

(15.466)
0
882
(3.202)

(3.541)
(7.921)
4.380

(7.843)
(2.247)
(5.596)

(20.691)
(21.646)
(2.535)
3.490

(15.293)
(16.896)
(1.832)
3.435

(74)

(61)

ALTRES DESPESES TÈCNIQUES
Variació de provisions per insolvències
Altres (Nota 4.14)

(2.772)
(153)
(2.619)

(3.447)
112
(3.559)

DESPESES DE LES INVERSIONS
Despeses de gestió de les inversions (Nota 4.14)
Despeses d’inversions i comptes financers

(1.807)

(1.837)

(1.807)

(1.837)

SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L’ASSEGURANÇA NO VIDA)

48.789

30.575

INGRESSOS DE LES INVERSIONS
Ingressos procedents d’inversions financeres
Ingressos procedents d’inversions financeres en empreses del Grup i associades
Ingressos procedents d’inversions financeres
Beneficis en realització d’inversions
SINISTRALITAT DE L’EXERCICI, NETA DE REASSEGURANÇA
Prestacions pagades
Assegurança directa
Reassegurança acceptada
Reassegurança cedida
Variació de la provisió per a prestacions
Assegurança directa
Reassegurança acceptada
Reassegurança cedida
Despeses imputables a prestacions (Nota 4.14)
PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS I EXTORNS
Prestacions i despeses per participació en beneficis i extorns
Variació de la provisió per a participació en beneficis i extorns
DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES
Despeses d’adquisició (Nota 4.14)
Despeses d’administració (Nota 4.14)
Comissions i participacions en la reassegurança cedida i retrocedida
VARIACIÓ DE LA PROVISIÓ D’ESTABILITZACIÓ

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les notes 1 a 13 descrites en la memòria adjunta formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys consolidat de l’exercici 2006.
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CAIFOR, S.A. I SOCIETATS DEPENDENTS
Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals acabats
el 31 de desembre de 2006 i 2005 (Notes 1 a 3)
COMPTE TÈCNIC - ASSEGURANÇA DE VIDA
(Milers d’euros)

2006

2005 (*)

PRIMES IMPUTADES A L’EXERCICI, NETES DE REASSEGURANÇA
Primes meritades (Nota 5)
Assegurança directa
Reassegurança acceptada
Variació de la provisió per a primes pendents de cobrament
Primes de la reassegurança cedida
Variació de la provisió per a primes no consumides i per a riscos en curs
Assegurança directa
Variació de la provisió per a primes no consumides, reassegurança cedida

1.489.267

1.805.231

1.510.689
0
201
(18.071)

1.820.291
793
0
(5.952)

(3.552)
0

(4.622)
(5.279)

INGRESSOS DE LES INVERSIONS
Ingressos procedents d’inversions financeres
Ingressos procedents d’inversions financeres en empreses del Grup
Ingressos procedents d’inversions financeres
Altres ingressos financers
Beneficis en realització d’inversions
D’inversions financeres

1.689.543

1.524.458

59.489
1.592.798
17.803

55.809
1.412.112
39.118

19.453

17.419

13.676

33.903

(2.261.625)

(1.890.966)

(2.245.467)
4.968

(1.888.528)
5.632

(20.554)
2.126
(2.698)

(3.404)
(2.622)
(2.044)

171.858

(551.991)

PLUSVÀLUES NO REALITZADES DE LES INVERSIONS (Nota 4.6)
SINISTRALITAT DE L’EXERCICI, NETA DE REASSEGURANÇA
Prestacions i despeses pagades
Assegurança directa
Reassegurança cedida
Variació de la provisió per a prestacions
Assegurança directa
Reassegurança cedida
Despeses imputables a prestacions (Nota 4.14)
VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES, NETES DE REASSEGURANÇA
Provisions per a assegurances de vida
Assegurança directa
Reassegurança cedida
Provisions per a assegurances de vida quan el risc d’inversió
l’assumeixen els prenedors

7.471
364

(624.620)
0

164.023

72.629

PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS I EXTORNS
Prestacions i despeses per participació en beneficis i extorns
Variació de la provisió per a participació en beneficis i extorns

(31.284)
(26.143)
(5.141)

(26.884)
(18.107)
(8.777)

DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES
Despeses d’adquisició (Nota 4.14)
Despeses d’administració (Nota 4.14)
Comissions i participacions de la reassegurança cedida i retrocedida

(73.889)
(58.423)
(21.418)
5.952

(61.271)
(48.401)
(16.144)
3.274

(4.144)
18
(4.162)

(6.859)
384
(7.243)

(875.714)

(708.251)

(861.631)

(690.697)

(14.083)

(17.554)

(1.246)

(6.034)

116.442

111.336

ALTRES DESPESES TÈCNIQUES
Variació de provisions per insolvències
Altres (Nota 4.14)
DESPESES DE LES INVERSIONS
Despeses de gestió de les inversions (Notes 4.5 i 4.14)
Despeses d’inversions i comptes financers
Pèrdues procedents de les inversions
De les inversions financeres
MINUSVÀLUES NO REALITZADES DE LES INVERSIONS (Nota 4.6)
SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L’ASSEGURANÇA DE VIDA)

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les notes 1 a 13 descrites en la memòria adjunta formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys consolidat de l’exercici 2006.
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CAIFOR, S.A. I SOCIETATS DEPENDENTS
Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals acabats
el 31 de desembre de 2006 i 2005 (Notes 1 a 3)
COMPTE NO TÈCNIC
2006

2005 (*)

RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L’ASSEGURANÇA NO VIDA

48.789

30.575

RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L’ASSEGURANÇA DE VIDA

116.442

111.336

28.707
0

33.002
1

28.563
144

24.465
97

0

8.439

(15.179)

(10.585)

(15.178)
(1)

(10.585)
0

80.963

75.769

(66.227)

(60.839)

5.404

585

(54)

(181)

IMPOST SOBRE BENEFICIS (Nota 7)

(68.896)

(58.979)

RESULTAT DE L’EXERCICI
a) Resultat atribuït a socis externs
b) Resultat de l’exercici atribuït a la Societat Dominant

129.949
25.775
104.174

120.683
24.363
96.320

(Milers d’euros)

INGRESSOS DE LES INVERSIONS
Ingressos procedents d’inversions materials
Ingressos procedents de les inversions financeres
Ingressos procedents d’inversions financeres
Altres ingressos financers
Beneficis en realització d’inversions
D’inversions materials
DESPESES DE LES INVERSIONS
Despeses de gestió de les inversions
Despeses d’inversions i comptes financers
Despeses d’inversions materials
ALTRES INGRESSOS
ALTRES DESPESES (Nota 4.14)
INGRESSOS EXTRAORDINARIS (Nota 9.3)
DESPESES EXTRAORDINÀRIES

(*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les notes 1 a 13 descrites en la memòria adjunta formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys consolidat de l’exercici 2006.
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CaiFor, S.A. I SOCIETATS DEPENDENTS
MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2006

1. Informació general sobre el Grup i la seva activitat
CaiFor, S.A. (d’ara endavant, CaiFor o la Societat Dominant del Grup) es va constituir per escriptura pública
amb data 11 de desembre de 1992, amb l’objecte social d’efectuar, de manera indirecta, activitats en el sector de l’assegurança i en altres sectors de serveis financers, a través de la participació com a soci en les
entitats que en duguin a terme, d’acord amb les exigències legals i reglamentàries.
A continuació es detalla la informació preceptiva sobre les empreses del Grup i associades, referida al 31 de
desembre de 2006 (en milers d’euros):

Societat

Domicili

Percentatge de
participació
Directe

VidaCaixa, S.A.
d’Assegurances
i Reassegurances

General
Almirante, 2-4-6
Barcelona

80%

General
SegurCaixa, S.A.,
d’Assegurances
Almirante, 2-4-6 79,87%
i Reassegurances
Barcelona

Capital social
subscrit

Indirecte Total

–

Capital
social
pendent Reserves
de
desembors

Resultat
net

Dividends
a compte

80%

342.971

90.000

66.328

106.837

80.000

– 79,87%

9.100

–

19.247

22.317

13.200

0,80% 99,80%

601

–

2.371

506

–

80%

60

–

595

40

–

98,61% 98,61%

9.766

–

–

–

–

AgenCaixa, S.A.
d’Assegurances
i Reassegurances

General
Almirante, 2-4-6
Barcelona

99%

SegurVida
Consulting, S.A.

General
Almirante, 2-4-6
Barcelona

80%

General
Grup Assegurador
de la Caixa,
Almirante, 2-4-6
A.I.E.
Barcelona

–

GeroCaixa
Previsió
Empresarial

General
Almirante, 2-4-6
Barcelona

–

100%

100%

30

–

37

50

–

Naviera Itaca I,
A.I.E.

Luis Morote, 6
Las Palmas
de Gran Canaria

–

50%

50%

3

–

–

(376)

–

Naviera Itaca II,
A.I.E.

Luis Morote, 6
Las Palmas
de Gran Canaria

–

50%

50%

3

–

–

(290)

–

Naviera Itaca III,
A.I.E.

Luis Morote, 6
Las Palmas
de Gran Canaria

–

50%

50%

3

–

–

(282)

–

Naviera Itaca IV,
A.I.E.

Luis Morote, 6
Las Palmas
de Gran Canaria

–

50%

50%

3

–

–

(231)

–

Naviera Ulises I,
A.I.E.

Luis Morote, 6
Las Palmas
de Gran Canaria

–

50%

50%

3

–

–

(378)

–

Naviera Ulises II,
A.I.E.

Luis Morote, 6
Las Palmas
de Gran Canaria

–

50%

50%

3

–

–

(387)

–
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VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances té per objecte la contractació de les diferents modalitats
d’assegurances i reassegurança de vida, incloent-hi la de capitalització, a més de les activitats preparatòries
o complementàries d’aquestes, així com actuar com a gestora i/o promotora de fons individuals o col·lectius, quan estiguin destinats a atorgar als seus partícips prestacions referents a riscos relacionats amb la
vida humana, especialment els fons de pensions regulats en el Reial Decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions i normes
complementàries que la desenvolupen o modifiquen. El nombre de fons gestionats per la Societat al tancament de l’exercici 2006 és de 103 i el volum de drets consolidats puja a 10.199.191 milers d’euros.
Amb data 14 de juny de 2004, VidaCaixa va adquirir la totalitat del capital social de la societat espanyola Santander Central Hispano Previsión, S.A. de Seguros y Reaseguros, després del compliment de les condicions
suspensives establertes en el contracte de compravenda formalitzat el 17 de desembre de 2003. Tot seguit,
amb data 18 de juny de 2004, es va decidir canviar la denominació d’aquesta societat per la de VidaCaixa
Col·lectius, S.A. d’Assegurances i Reassegurances Societat Unipersonal (d’ara endavant, VidaCaixa Col·lectius).
Amb data 21 de juny de 2004, es va aprovar el projecte de fusió d’aquesta societat per VidaCaixa, amb la
consegüent dissolució i extinció sense liquidació de la societat absorbida i atribució a la societat absorbent
del patrimoni íntegre de la societat absorbida a títol universal. Aquesta fusió es va formalitzar en Escriptura
Pública el 30 de desembre de 2004 i es va inscriure en el Registre Mercantil a 31 de desembre de 2004; la
data d’efecte comptable va ser l’1 de gener de 2005.
El 14 de gener de 2005, Seguros Génesis, S.A. de Seguros y Reaseguros Sociedad Unipersonal i VidaCaixa
van signar un contracte per traspassar a VidaCaixa la cartera d’assegurances de vida de col·lectius i empreses provinent del procés d’exteriorització, així com altres compromisos per pensions, d’aquesta societat.
SegurCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances (SegurCaixa) té l’autorització de la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions (d’ara endavant, DGAFP) per operar en els rams de no vida. El seu negoci se centra especialment en les assegurances que cobreixen riscos d’accidents, robatori i incendis, i
multiriscos. Amb data 28 d’abril de 2006, el Consell d’Administració de SegurCaixa va acordar estendre la
seva activitat a tots els rams agrupats sota la denominació “Assegurança d’Automòbil”, per a la qual cosa va
sol·licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda autorització per actuar en els rams que comprèn aquesta activitat, la qual li va ser concedida el 31 d’octubre de 2006.
AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances del Grup CaiFor (AgenCaixa), té per objecte la distribució d’assegurances privades, consistent a presentar, proposar i preparar o cloure contractes d’assegurança, actuant
en nom i per compte o únicament per compte d’una o més entitats asseguradores autoritzades per exercir
l’activitat asseguradora pròpia.
SegurVida Consulting, S.A. té per objecte l’assessorament econòmic, fiscal, tècnic, borsari i de qualsevol altre tipus, així com activitats consultores, assessores i promotores d’iniciatives industrials, comercials,
urbanístiques, agrícoles i de qualsevol altra mena.
Grup Assegurador de ”la Caixa”, Agrupació d’Interès Econòmic (d’ara endavant, l’Agrupació) facilita l’activitat de les societats membres mitjançant la prestació de serveis auxiliars a les activitats que duen a terme
els seus socis, com ara suport informàtic, missatgeria, facturació, obres, subministraments i gestió en general, així com la tinença de béns immobles per a la prestació dels serveis abans referits als socis.
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A 31 de desembre de 2006, les Societats Dependents del Grup CaiFor participen en el Fons Operatiu de
l’Agrupació amb els percentatges següents:
% Participació
VidaCaixa

75,922%

SegurCaixa

22,231%

AgenCaixa

0,462%

GeroCaixa Previsió Empresarial, l’activitat de la qual és la gestió de fons de previsió empresarial.
Naviera Itaca I, II, III i IV, A.I.E. (Agrupació d’Interès Econòmic), l’activitat de la qual és l’explotació de vaixells
mercants.
Naviera Ulises I i II, A.I.E. (Agrupació d’Interès Econòmic), l’activitat de la qual és l’explotació de vaixells remolcadors.
Durant l’exercici 2006 no s’han produït variacions significatives en el perímetre de consolidació.
La Societat Dominant considera com a empreses associades consolidables les inversions amb percentatges de participació superiors al 20% (3% si tenen cotització oficial en borsa de valors) i inferiors al 50%, i
com a empreses del Grup aquelles en què es disposa d’una participació superior al 50%, excepte en el cas
de les societats GeroCaixa, GestiCaixa, Naviera Itaca I, II, III i IV, A.I.E. i Naviera Ulises I i II, A.I.E., que s’han
exclòs del perímetre de la consolidació a causa del seu interès poc significatiu per a la imatge fidel dels
comptes consolidats. Els imports corresponents a les participacions en aquestes empreses s’han registrat
en l’epígraf “Altres inversions financeres – Inversions financeres en capital” del balanç de situació consolidat.
Ateses les activitats a les quals es dediquen les societats integrants del Grup, aquest no té responsabilitats,
despeses, actius, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats d’aquesta. Per aquest motiu, no
s’inclouen desglossaments específics en la present memòria dels comptes anuals consolidats respecte a
informació de qüestions mediambientals.
A continuació es detallen les dades més rellevants de l’Informe Anual presentat pel titular del Servei en el
Consell d’Administració celebrat el 20 de març de 2007. Les dades indicades s’han obtingut per agregació
dels informes anuals corresponents a VidaCaixa i SegurCaixa.
Les entrades de reclamacions al Servei d’Atenció al Client durant l’exercici 2006 van ser 114, la qual cosa suposa un decrement del 42% respecte a les de l’any 2005, i han estat admeses a tràmit 112 (sense perjudici
de l’existència de causes d’inadmissió en el Reglament del Servei).
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La tipologia de les reclamacions presentades va ser la següent:
Matèries de les reclamacions

Nombre

Operacions actives

0

Operacions passives

1

Altres productes bancaris

0

Serveis de cobrament i pagament

0

Serveis d’Inversió
Assegurances i Fons de Pensions

1
110

Diversos

0

Subtotal

112

No admeses
Total any 2006

2
114

De l’anàlisi efectuada en les respostes donades als clients, en resulta la classificació següent:
Tipus de resolució

Nombre

Estimatòries

55

Desestimatòries

41

Improcedents

5

Renúncies del client

2

A atenció del client

0

Pendents de resolució
Total any 2006

11
114

Els criteris de decisió utilitzats pel Servei s’extreuen, fonamentalment, del sentit de les resolucions dictades
per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions en supòsits semblants, i en els supòsits on no hi
ha aquesta referència, la resposta s’emet amb l’assessorament dels Serveis Jurídics del Grup ”la Caixa” en
funció de les circumstàncies concretes que motiven la reclamació.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
a) Imatge fidel
Els comptes anuals consolidats de l’exercici 2006, que han estat formulats pel Consell d’Administració
de la Societat el 20 de març de 2007, han estat obtinguts dels registres comptables de CaiFor, S.A. i de
les seves societats dependents i es presenten d’acord amb les disposicions legals vigents en matèria
comptable que es deriven del Reial Decret 2014/1997, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Entitats Asseguradores i Normes per a la Formulació dels Comptes dels Grups Asseguradors; del Reial
Decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Supervisió de les
Assegurances Privades; de la normativa general relativa a aquestes entitats; de les disposicions reguladores establertes per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, i de la resta de legislació i
normativa que els és aplicable, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels
resultats i dels fluxos de tresoreria corresponents a l’exercici, així com la proposta de distribució de resultats d’aquest exercici. Aquests comptes seran presentats per a la seva aprovació a la Junta General
d’Accionistes, i s’estima que seran aprovats sense modificacions. Per la seva banda, els comptes anuals
consolidats corresponents a l’exercici 2005 van ser aprovats el 16 de juny de 2006.
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b) Principis comptables
Per a l’elaboració d’aquests comptes anuals consolidats s’han seguit els principis comptables i criteris de
valoració generalment acceptats, descrits en la Nota 3. No hi ha cap principi comptable obligatori que,
sent significatiu el seu efecte en els comptes anuals consolidats, s’hagi deixat d’aplicar en l’elaboració
d’aquests.
c) Principis de consolidació
La consolidació de totes les societats dependents indicades en la Nota 1 s’ha efectuat pel mètode d’integració global. La definició del Grup Consolidable d’entitats asseguradores s’ha dut a terme d’acord amb
les normes sobre formulació dels comptes dels grups consolidables d’entitats asseguradores contingudes en la normativa sectorial.
En els comptes anuals consolidats adjunts han estat suprimits tots els saldos i transaccions de consideració entre les societats del Grup, així com l’import de les participacions mantingudes entre elles.
Els interessos de socis externs representen la part alíquota dels fons propis a 31 de desembre de 2006
d’aquelles societats dependents que es consoliden pel mètode d’integració global, en les quals la propietat és compartida amb tercers.
d) Criteris d’imputació de despeses i ingressos
En funció de les característiques de les operacions d’assegurança sobre la vida, s’ha estimat oportú considerar les assegurances complementàries d’invalidesa com a part integrant de l’assegurança de vida
principal, en funció de la resposta que la DGAFP ha donat a les consultes pertinents. Per la seva banda,
les operacions d’assegurances relacionades amb la invalidesa (no complementàries d’assegurances de
vida) s’han considerat incloses dins del ram de malaltia.
Els criteris de distribució per als ingressos i despeses financers s’han basat en el volum de provisions tècniques per als comptes tècnics de vida i no vida respectivament, i els fons propis per al compte no tècnic.
Els criteris d’imputació d’ingressos i despeses per rams no vida s’han basat en la identificació de les activitats i tasques desenvolupades vinculades directament o indirectament a cada ram, assignant-los
d’aquesta manera els recursos que han consumit.
Els percentatges es revisen quan es produeix algun canvi significatiu que en desvirtua el resultat.
e) Comparació de la informació
El Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici 2006 es presenten de manera comparativa amb aquests estats de l’exercici precedent, d’acord amb els models del Pla General Comptable
d’Entitats Asseguradores.
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3. Normes de valoració
Els principals criteris comptables i normes de valoració utilitzats pel Grup a l’hora d’elaborar els comptes
anuals consolidats de l’exercici 2006, d’acord amb els que estableix el Pla de Comptabilitat de les Entitats
Asseguradores, han estat els següents:
a) Despeses d’establiment
Les despeses d’establiment estan formades per les despeses d’ampliació de capital incorregudes per
les diferents societats del Grup. Aquestes despeses s’amortitzen a raó del 20% anual (vegeu Nota 4.1).
b) Immobilitzat immaterial
El saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts recull, bàsicament, les despeses
d’adquisició d’aplicacions informàtiques. Aquestes es valoren per l’import satisfet per la seva propietat o
dret d’ús, sempre que s’hagi previst la seva utilització en diversos exercicis. Els costos recurrents meritats com a conseqüència de la modificació o actualització d’aplicacions o sistemes informàtics, els
derivats de revisions globals de sistemes i els costos de manteniment es registren en el compte de pèrdues i guanys com a despesa més gran de l’exercici en què s’incorren. Les aplicacions informàtiques
s’amortitzen sistemàticament en el període de temps de la seva utilització, que oscil·la entre tres i cinc
anys (vegeu Nota 4.2).
c) Immobilitzat i inversions materials
Els actius que integren els saldos d’aquests epígrafs del balanç de situació consolidat, que consisteixen
bàsicament en terrenys i construccions, mobiliari i equips informàtics de les societats dependents, figuren
valorats al seu preu d’adquisició, minorat per la corresponent amortització acumulada (vegeu Nota 4.4).
Les societats amortitzen el seu immobilitzat i inversions materials seguint el mètode lineal, distribuint el
cost dels actius entre els anys de vida útil estimada, segons el detall següent:
Anys de vida útil estimada
Inversions materials:
Edificis i altres construccions

25-50

Immobilitzat material:
Mobiliari i instal·lacions

5-13

Equips per a processament de dades

3-5

Elements de transport i altres

3-6

Altre immobilitzat material

5

Els costos d’ampliació, modernització o millores que comporten un augment de la productivitat, la capacitat o l’eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a cost més gran dels
béns corresponents.
Els costos incorreguts per obres en locals arrendats s’activen com a immobilitzat material i s’amortitzen,
amb caràcter general, al llarg del contracte d’arrendament.
Les despeses de conservació i manteniment es carreguen en el compte de pèrdues i guanys en l’exercici
en què s’incorren.
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Al tancament de cada exercici, es compara el cost net en llibres de cadascun dels elements de les inversions mantingudes per les societats amb el seu valor de mercat o realització, i es dota la provisió per a
depreciació necessària per atribuir a cada element d’aquests epígrafs el valor resultant més petit d’aquesta comparació, sempre que l’esmentada depreciació es pugui entendre com a duradora (quan dues
taxacions successives confirmin la pèrdua de valor). Això no obstant, en el cas de les inversions materials,
no es dota provisió quan el valor comptable sigui recuperable per la generació d’ingressos suficients per
cobrir tots els costos i despeses, inclosa l’amortització.
En el cas de les inversions materials, s’entén per valor de mercat el valor de taxació determinat per l’entitat taxadora autoritzada, d’acord amb les normes vigents de valoració a l’efecte de cobertura de les
provisions tècniques.
d) Despeses a distribuir en diversos exercicis
El Grup comptabilitza en aquest epígraf les despeses associades a les emissions de deute subordinat,
que es registren segons el preu d’adquisició o cost de producció nets de la corresponent amortització
acumulada. Ateses les característiques de perpetuïtat de les emissions, el Grup ha decidit amortitzar
aquestes despeses en un termini de 10 anys (vegeu Nota 4.3).
Així mateix, en aquest epígraf es recull l’impacte de l’actualització financera de les primes corresponents
a les diferents pòlisses que conformen la cartera del producte SegurCrèdit, les quals es caracteritzen pel
fet de tenir forma de pagament únic i estar vinculades a préstecs hipotecaris, abraçant el període de durada d’aquest amb un màxim de deu anys renovable (vegeu Nota 4.3).
Addicionalment, dins del mateix epígraf, també s’hi inclouen les comissions pagades anticipadament per
una societat del Grup a Crosselling, S.A. sobre operacions de plans de pensions que el Grup va decidir
activar des de l’exercici 2002, d’acord amb un criteri de millor correlació d’ingressos i despeses. Aquestes despeses s’amortitzen en un termini màxim de tres anys, tenint en compte, addicionalment, les
caigudes de cartera observades (vegeu Nota 4.3).
Des de l’exercici 2004, el Grup comercialitza unes noves modalitats de plans de pensions que porten associat a la seva comercialització un premi en metàl·lic. En el present exercici 2006 s’ha iniciat la
comercialització de productes d’assegurances que també porten associat a la seva comercialització un
premi en metàl·lic. El Grup activa l’import d’aquests premis i els amortitza en un termini màxim de 5 anys,
tenint en compte les mobilitzacions i les caigudes de cartera (vegeu Nota 4.3).
e) Valors negociables i altres inversions financeres
Epígraf “Inversions”
Els valors negociables, siguin de renda fixa o variable, es valoren pel seu preu d’adquisició a la subscripció o compra, excloent-ne, si escau, l’import dels dividends meritats (renda variable) i dels interessos
meritats i no vençuts i les comissions i bonificacions obtingudes en el moment de la subscripció (renda
fixa). Aquest preu està constituït per l’import total satisfet o que calgui satisfer per l’adquisició, incloses
les despeses inherents a l’operació. Per calcular el cost d’adquisició dels títols venuts i l’import de les correccions valoratives, s’aplica el mètode del cost mitjà ponderat per grups homogenis, entenent per
aquests els integrats per valors que tenen drets anàlegs. Els valors afectes a una pòlissa o grup homogeni de pòlisses configuren un grup homogeni independent.
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En el cas de les participacions en fons d’inversió en actius del mercat monetari i fons d’inversió garantits,
al tancament de cada exercici es comptabilitza com a ingrés financer el rendiment produït durant l’exercici,
incrementant al mateix temps el valor comptable de participació. Això no obstant, en aquells casos en
què la rendibilitat garantida depengui del manteniment de la inversió durant un determinat termini o de la
mitjana de l’evolució d’un o diversos índexs, el Grup té en compte aquesta circumstància per tal de no
computar resultats que previsiblement puguin no confirmar-se en el futur.
A l’efecte de valoració de les inversions financeres, es tenen en compte els criteris següents:
1. Valors de Renda Fixa
Aquests valors (deute de l’Estat, obligacions i altres valors de renda fixa) es presenten, a l’efecte de la
seva classificació i valoració, en les carteres següents:
– Cartera d’inversió a venciment: inclou els valors de renda fixa que el Grup mantindrà fins a la data del
seu venciment. Aquesta cartera es valora al preu d’adquisició, corregit per l’import resultant de periodificar financerament la diferència positiva o negativa entre el valor de reemborsament i el preu d’adquisició,
durant la vida residual del valor (no s’efectuen, per tant, correccions valoratives per la diferència entre el
cost corregit i el valor de mercat).
En el cas d’alienació d’aquests valors, el resultat positiu es registra en el compte “Ingressos a distribuir
en diversos exercicis – Ingressos diferits per alienació de títols de renda fixa” del balanç de situació, per
tal de periodificar financerament aquest benefici fins a la data de venciment prevista inicialment (excepte en el cas que la venda sigui conseqüència d’un rescat de pòlisses); si el resultat és negatiu, es
registra a càrrec de resultats en el moment de la venda, i s’imputen a resultats, fins a l’import del resultat negatiu, quantitats positives pendents d’imputació del compte abans indicat de l’epígraf “Ingressos
a distribuir en diversos exercicis”. Durant l’exercici 2006 s’ha produït la venda de diversos títols inclosos en aquesta cartera amb venciments situats entre els anys 2007 i 2043, els quals han generat uns
beneficis de 5.001 milers d’euros, que van ser comptabilitzats en el moment de la venda en l’epígraf
“Ingressos a distribuir en diversos exercicis” del passiu del balanç. A 31 de desembre de 2006, els ingressos pendents de distribuir per aquestes vendes, juntament amb les vendes d’exercicis anteriors,
pugen a 87.282 milers d’euros (vegeu Nota 4.11).
– Cartera d’inversió ordinària: comprèn els valors que el Grup no ha inclòs en la cartera d’inversió a
venciment. Es valoren a preu d’adquisició, i es reconeix la rendibilitat implícita o explícita que correspongui segons les regles assenyalades en l’apartat anterior. Per a aquests valors es compara el seu
preu d’adquisició corregit amb el seu valor de mercat, determinat aquest, en el cas dels valors cotitzats
en mercats organitzats, pel valor més petit entre el que correspon a l’última cotització i la cotització mitjana de l’últim mes de l’exercici; en el cas dels valors no cotitzats o amb cotització no representativa, el
valor de mercat es determina actualitzant-ne els fluxos financers futurs, incloent-hi el seu valor de reemborsament, a unes taxes equivalents a la mitjana de l’últim mes resultant del Mercat de Deute Públic
Anotat del Banc d’Espanya (en el cas dels valors en divises, es fa servir l’equivalent del país d’emissió o
cotització) amb el mateix termini de venciment, amb les homogeneïtzacions corresponents en funció
de la qualitat de l’emissor. Les diferències netes negatives resultants d’aquesta comparació (un cop
considerats, si escau, els interessos explícits o implícits meritats fins al tancament de l’exercici) s’imputen a resultats, i es dota la corresponent provisió per depreciació.
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2. Altres Valors Negociables
Per a altres valors (accions en empreses associades no consolidades, participacions en fons d’inversió,
etc.), al tancament de cada exercici es compara el cost d’adquisició amb el valor de mercat corresponent,
per tal de reflectir aquest últim en el balanç de situació, si fos inferior. En aquest cas, es doten les provisions per depreciació necessàries per reflectir la depreciació experimentada; si bé, quan, si escau, hi ha
circumstàncies de prou pes i clara constància que determinen que el seu valor és inferior al de mercat
abans indicat, es duu a terme la corresponent provisió per depreciació a fi que aquest valor inferior quedi
reflectit en el balanç de situació.
Per valor de mercat s’entén:
– Accions cotitzades en Borsa: la cotització mitjana de l’últim trimestre, la cotització del dia del tancament del balanç o, si no n’hi ha, l’última cotització de l’exercici, la menor.
– Accions no cotitzades en Borsa i cotitzades que no s’han negociat en l’últim trimestre de l’exercici: el seu
corresponent valor teoricocomptable obtingut de l’últim balanç aprovat de la societat emissora, corregit
en l’import de les plusvàlues tàcites existents en el moment de l’adquisició que subsisteixen al tancament de l’exercici.
– Fons d’inversió: el seu corresponent valor de liquidació a la data més pròxima al tancament de cada
exercici.
Això no obstant, quan es tracta de valors cotitzats que compleixin els requisits d’homogeneïtat pel que fa
a la representativitat de la seva cotització establerts en la norma de valoració 5a del Pla de Comptabilitat
de les Entitats Asseguradores, aplicables quan la renda variable negocia electrònicament o forma part
d’un índex del mercat en què es negocia, es compensen les diferències positives amb les diferències negatives entre el preu de la cotització del dia de tancament del balanç, o l’última cotització disponible de
l’exercici, i el valor comptable de la mateixa data, a l’efecte de quantificar les correccions valoratives que
calgui efectuar per aquests títols.
3. Contractes de futurs
En les operacions de cobertura, les diferències de cotització s’anoten a mesura que es van produint com
a ingrés o despesa a distribuir en diversos exercicis, segons el que correspongui, i s’imputen a resultats
de manera sistemàtica, si escau, als resultats dels actius o passius coberts. En el cas de cobertura anticipada, les diferències diferides s’imputen al valor dels actius o passius adquirits.
Un cop vençudes les posicions, si escau, les diferències dels contractes s’imputen com a rectificacions
del cost dels actius fins llavors coberts.
4. Permutes financeres
Totes les operacions efectuades són de cobertura i es valoren de manera simètrica als actius que cobreixen.
Epígraf “Inversions per compte de prenedors d’assegurances de vida que assumeixen el risc de les inversions”
Els actius d’aquestes inversions, participacions en fons d’inversió, títols de renda fixa, imposicions a termini fix i títols de renda variable (vegeu Nota 4.6), es registren pel seu valor de mercat o realització. Les
diferències positives o negatives amb el valor en llibres es carreguen i s’abonen, respectivament, en
aquest epígraf, amb abonament o càrrec, respectivament, en els comptes “Plusvàlues no realitzades de
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les inversions” i “Minusvàlues no realitzades de les inversions” del compte tècnic de l’assegurança de
vida. Així mateix, i per un import idèntic, net de despeses necessàries, es carrega o s’abona, respectivament, en el compte “Variació d’altres provisions tècniques – Provisions de l’assegurança de vida quan el
risc de la inversió l’assumeixen els prenedors d’assegurances” del compte tècnic de l’assegurança de
vida, amb abonament o càrrec, respectivament, en l’epígraf del passiu “Provisions tècniques relatives a
l’assegurança de vida quan el risc de la inversió l’assumeixen els prenedors”.
f) Crèdits (per operacions de tràfic i crèdits no comercials) i deutes
Els crèdits mantinguts amb tercers per operacions de reassegurança i coassegurança, així com amb mediadors i assegurats, es valoren pel seu valor nominal, i es doten, si escau, les oportunes provisions
reductores aplicables d’acord amb criteris econòmics i pràctiques del negoci assegurador.
Concretament, la provisió per a primes pendents de cobrament es calcula sobre la base de les primes de
tarifa meritades en l’exercici que estan pendents de cobrament al tancament i minorant-les en l’import
de les comissions imputades a resultats i de la provisió per a primes no consumides constituïda sobre
elles. Per determinar el volum de primes que cal proveir, s’apliquen els criteris establerts en la norma de
valoració corresponent del Pla de Comptabilitat de les Entitats Asseguradores, en funció dels trams d’antiguitat dels rebuts pendents al tancament de l’exercici amb els coeficients següents:
– Cent per cent per als rebuts amb antiguitat igual o superior a sis mesos.
– Cinquanta per cent per a rebuts amb antiguitat igual o superior a tres mesos i inferior a sis.
– Experiència històrica de tres anys d’anul·lacions per al tram d’antiguitat inferior a tres mesos.
En el cas de les primes reclamades judicialment, aquestes es proveeixen en funció de les circumstàncies de cada cas.
Els deutes es valoren pel seu import nominal.
Els saldos mantinguts amb tercers per operacions diferents de les operacions de tràfic es valoren pel seu
import nominal, i es comptabilitzen en l’actiu els interessos meritats a la data del tancament, alhora que
s’efectuen les correccions valoratives mitjançant la dotació de les provisions oportunes en funció del risc
de cobrament del crèdit.
g) Provisions tècniques – Reconeixement d’ingressos i despeses
Els comptes de provisions tècniques recullen els imports de les obligacions assumides que es deriven
dels contractes d’assegurança en vigor a fi de garantir, amb criteris prudents i raonables, les obligacions
derivades dels referits contractes.
Els ingressos i despeses es reconeixen comptablement en funció del seu període de meritació. En aquest
sentit, atès que les primes i comissions s’abonen i es carreguen, respectivament, en els comptes de resultats en el moment de l’emissió del rebut corresponent i els sinistres es carreguen en aquest compte
en el moment del seu pagament, al tancament de l’exercici cal efectuar les correccions comptables necessàries per adequar els ingressos i les despeses a aquest principi.
Aquestes correccions afecten bàsicament els comptes següents:
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1. Provisions per a primes no consumides i riscos en curs
Les provisions per a primes no consumides tenen per objecte la periodificació, a la data de càlcul, de les
primes emeses, i el seu saldo reflecteix la fracció de les primes meritades en l’exercici que calgui imputar al període comprès entre la data de tancament i el final del període de cobertura. El Grup calcula
aquestes provisions per a cada modalitat pel mètode “pòlissa a pòlissa”, prenent com a base les primes
de tarifa meritades en l’exercici, d’acord amb les Bases Tècniques.
Les comissions i altres despeses d’adquisició corresponents a les primes emeses es reconeixen com a
despesa amb el mateix criteri pel qual es reconeixen com a ingrés les primes corresponents als contractes d’assegurança en vigor, i la part de les comissions i altres despeses d’adquisició corresponents al
període de cobertura no consumit de les pòlisses d’assegurança en vigor es registra en el compte “Ajustaments per periodificació – Comissions i altres despeses d’adquisició” de l’actiu del balanç de situació
consolidat.
La provisió per a riscos en curs complementa la provisió per a primes no consumides en la mesura que el
seu import no sigui suficient per reflectir la valoració de tots els riscos i despeses que ha de cobrir el Grup
corresponents al període de cobertura no transcorregut a la data de tancament de l’exercici. El seu càlcul
s’efectua d’acord amb allò que preveu el vigent Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades. No ha calgut proveir cap quantitat per aquest concepte durant el present exercici.
2. Provisions d’assegurances de vida
Aquesta provisió representa el valor de les obligacions del Grup, net de les obligacions del prenedor, per
raó d’assegurances sobre la vida en la data de tancament de l’exercici. La provisió d’assegurances de
vida comprèn:
a) En les assegurances que tenen un període de cobertura inferior a un any, la “provisió per a primes no
consumides” i, si escau, la “provisió per a riscos en curs”.
b) En les altres assegurances, la “provisió matemàtica”.
Aquesta provisió representa la diferència entre el valor actual actuarial de les obligacions futures del
Grup i les del prenedor o, si escau, de l’assegurat. La base de càlcul d’aquesta provisió està formada
per la prima d’inventari meritada en l’exercici. El càlcul s’efectua pòlissa a pòlissa, per un sistema de
capitalització individual i mitjançant l’aplicació d’un mètode prospectiu (vegeu Nota 5.2).
c) En aquelles assegurances en què el prenedor assumeix el risc de la inversió, les provisions tècniques
corresponents es determinen en funció dels índexs o actius fixats com a referència per determinar el
valor econòmic dels drets del prenedor.
Amb data 3 d’octubre de 2000 es va publicar una Resolució de la DGAFP, en relació amb les taules de
mortalitat i supervivència que han d’utilitzar les entitats asseguradores, que ampliava les especificacions
previstes en el Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades. La norma esmentada
va promulgar la no-admissibilitat de la utilització de les taules GRM80 i GRF80 corregides en dos anys
menys d’edat actuarial per a les garanties de supervivència. Addicionalment, permetia registrar l’efecte
de l’actualització de taules de mortalitat en un període màxim de 14 anys.
VidaCaixa, societat del Grup, ha avaluat l’impacte d’adaptar el càlcul de les provisions d’assegurances de
vida dels seus productes a les taules PERM/F-2000 C aplicant els percentatges de rescats i opcions capital-renda que exerceixen els assegurats a cada moment en funció de l’experiència de la seva cartera de
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pòlisses, d’acord amb el que disposen la Disposició transitòria segona del Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades i la Resolució de la DGAFP del 3 d’octubre de 2000. El resultat
total de l’esmentada avaluació, a 31 de desembre de 2006, en els termes indicats, puja a 171.478 milers
d’euros. En el present exercici, la societat dependent ha augmentat les seves provisions matemàtiques
en 15.225 milers d’euros, que, juntament amb els 60.239 milers d’euros dotats durant els exercicis anteriors i els 15.808 milers d’euros incorporats arran de la fusió de VidaCaixa Col·lectius (vegeu Nota 1),
situen la quantitat proveïda per aquest concepte a 31 de desembre de 2006 en 91.272 milers d’euros (vegeu Nota 5.2).
3. Provisions per a prestacions
Recull l’import total de les obligacions pendents derivades dels sinistres ocorreguts abans de la data de
tancament de l’exercici. El Grup calcula aquesta provisió com la diferència entre el cost total estimat o
cert dels sinistres pendents de declaració, liquidació o pagament i el conjunt dels imports ja pagats per
raó d’aquests sinistres. Aquesta provisió es calcula individualment per als sinistres pendents de liquidació o pagament i, en funció mètodes estadístics, per als sinistres pendents de declaració; i inclou les
despeses tant externes com internes de gestió i tramitació dels expedients, sigui quin sigui el seu origen, produïdes i per produir, fins a la total liquidació i pagament del sinistre.
El Grup ha comunicat a la DGAFP, amb data 15 de desembre de 2006, la utilització de mètodes estadístics globals per al càlcul de la provisió de prestacions de sinistres ocorreguts i no declarats per als
contractes d’assegurança inclosos en les modalitats de Vida Individual, Vida Col·lectiu i Accidents Col·lectiu, amb data d’efecte comptable el 31 de desembre de 2006. Aquesta provisió s’ha calculat d’acord amb
dos mètodes estadístics generalment acceptats de grups de mètodes diferents, i s’ha constituït com a
import de la provisió el més gran dels resultats obtinguts.
D’acord amb l’article 43 del Reglament, la Societat ha de simultaniejar durant un període mínim de cinc
anys la utilització dels mètodes estadístics amb el mètode de valoració individual dels sinistres, i s’ha de
constituir com a import de la provisió el més gran dels resultats obtinguts.
4. Altres provisions
Recullen la contrapartida de l’ingrés per recàrrecs de gestió incorporats en alguns productes a prima única;
el seu objectiu és correlacionar aquests ingressos amb les despeses en què en el futur puguin incórrer les
societats com a conseqüència d’aquests productes.
5. Provisió d’estabilització
Aquesta provisió de caràcter acumulatiu té com a finalitat aconseguir l’estabilitat tècnica en certs rams i
s’integra per l’import necessari per fer front a les desviacions aleatòries desfavorables de la sinistralitat.
Es dota per l’import del recàrrec de seguretat inclòs en les primes meritades i s’aplica per compensar
l’excés de sinistralitat que es produeixi en l’exercici sobre les primes de risc.
6. Provisions tècniques de la reassegurança cedida
Es determinen aplicant els criteris assenyalats en els paràgrafs anteriors per a l’assegurança directa, tenint en compte els percentatges de cessió establerts en els contractes en vigor.
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h) Provisions per a pensions i obligacions semblants
En virtut dels acords signats amb el personal de les societats dependents VidaCaixa, SegurCaixa i Agrupació, a partir del 23 de desembre de 1998 cal aplicar el Conveni General d’àmbit estatal per a Entitats
d’Assegurances, Reassegurances i Mútues d’Accidents de Treball, excepte en allò que es va modificar en
els acords assolits en la data esmentada. Pel que fa a l’empresa AgenCaixa, l’acord entre aquesta i els representants legals dels treballadors es va signar amb data 5 d’octubre de 2000. Per a tots els empleats
en actiu amb una antiguitat superior a un any s’estableix un pla de pensions en substitució dels apartats
A) i B) de l’article 63 del Conveni, de manera que, a tot aquell empleat que faci una aportació anual de
l’1% del seu salari base anual, les societats dependents li aporten un 3% sobre la mateixa base.
Per tal d’acomplir el que s’ha expressat en el paràgraf anterior, es va acordar la creació de diversos Plans
de Pensions d’aportació definida, que s’han adscrit al Fons de Pensions “PENSIONS CAIXA 21, FONS
DE PENSIONS”. En l’exercici 2006, les aportacions efectuades per les societats dependents incloses en
l’esmentat Fons han pujat a 332 milers d’euros, els quals s’han registrat com a despesa en el Compte de
Pèrdues i Guanys consolidat.
La part no externalitzada correspon a obligacions que les Societats Dependents mantenen amb el personal passiu.
i) Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans
d’impostos de cada societat, augmentat o disminuït, segons el que correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de l’esmentat impost, i minorat
per les bonificacions i deduccions en la quota, excloses les retencions i els pagaments a compte (vegeu
Nota 7).
L’efecte impositiu, si escau, de les diferències temporals es recull en els corresponents comptes d’impostos anticipats o diferits, segons el que correspongui, del balanç de situació.
Amb data 29 de novembre de 2006, s’ha publicat la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no
Residents i sobre el Patrimoni. Aquesta Llei, que entra en vigor l’1 de gener de 2007, ha modificat, entre
altres qüestions, el tipus de gravamen en l’Impost de Societats, el qual passa a ser del 32,5% per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2007 i del 30% per als iniciats a partir de l’1 de gener
de 2008.
El Grup ha reestimat els actius i passius per impostos diferits tenint en compte els nous tipus de gravamen i el termini en el qual espera recuperar-los o liquidar-los. Les diferències amb els tipus anteriors han
estat registrades amb càrrec o abonament en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2006 sota el
subepígraf ‘Impost sobre beneficis’ del compte no tècnic (vegeu Nota 7).
En l’exercici 2006, les Societats “VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances”, “SegurCaixa, S.A.
d’Assegurances i Reassegurances”, “AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances Grup CaiFor” i “SegurVida Consulting, S.A.” tributen en règim consolidat amb la Societat Dominant del Grup (vegeu Nota 7).
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j) Transaccions en moneda estrangera
La conversió en moneda nacional dels valors de renda variable expressats en moneda estrangera es duu
a terme mitjançant l’aplicació del tipus de canvi vigent en el moment d’efectuar l’operació corresponent, i
es valora al tancament de l’exercici d’acord amb el tipus de canvi vigent en aquell moment.
La variació així obtinguda no podrà excedir la que resulti d’aplicar el tipus de canvi vigent en data de tancament al valor que tinguin els valors en el mercat, i s’efectuarà, si escau, la corresponent correcció
valorativa. En aquest apartat, s’hi inclouen les participacions en fons d’inversió. Això no obstant, a l’efecte no degut a la valoració del tipus de canvi, s’hi aplica, si escau, allò que disposa l’apartat e) d’aquesta
nota en referència a les correccions de valors negociables espanyols.
La conversió en moneda nacional dels comptes corrents en divisa s’efectua aplicant el tipus de canvi vigent en el moment de dur a terme l’operació corresponent. Al tancament de l’exercici figuren valorades
amb el tipus de canvi vigent en aquell moment, i es carreguen o s’abonen a resultats les diferències de
canvis negatives i positives respectivament.
La conversió en moneda nacional dels valors de renda fixa i dels crèdits i dèbits expressats en moneda
estrangera s’efectua mitjançant l’aplicació del tipus de canvi vigent en el moment de dur a terme l’operació corresponent, i es valora al tancament de l’exercici d’acord amb el tipus de canvi vigent en aquell
moment.
Les diferències de canvi que es produeixen com a conseqüència de la valoració al tancament de l’exercici
de valors de renda fixa, així com dels dèbits i crèdits en moneda estrangera, es classifiquen en funció de
l’exercici en què vencen i de la moneda, i s’agrupen a aquest efecte les monedes que, tot i ser diferents,
gaudeixen de convertibilitat oficial. Les diferències netes positives de cada grup es recullen en el passiu
del balanç com a ingressos a distribuir en diversos exercicis, llevat que pel grup corresponent s’hagin imputat a resultats d’exercicis anteriors diferències negatives de canvi; en aquest cas, s’abonen a resultats
de l’exercici les diferències positives fins al límit de les diferències negatives netes carregades a resultats d’exercicis anteriors. Les diferències negatives de cada grup s’imputen a resultats.
Les diferències positives diferides en exercicis anteriors s’imputen a resultats en l’exercici en què vencen o es cancel·len anticipadament els crèdits i dèbits corresponents, o en la mesura en què en cada
grup homogeni es van reconeixent diferències en canvi negatives per un import igual o superior.
k) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se’n deriva.
El Grup ha reclassificat les despeses per naturalesa en despeses per destinació (despeses imputables a
prestacions, d’adquisició, d’administració, de les inversions, altres despeses tècniques i altres despeses
no tècniques), identificant les activitats i tasques desenvolupades en cadascun dels processos de negoci
i assignant a cadascuna de les activitats esmentades els recursos consumits per aquestes.
D’aquesta manera, les despeses imputables a prestacions inclouen fonamentalment les despeses de
personal dedicat a gestió de sinistres i les amortitzacions de l’immobilitzat afecte a aquesta activitat, així
com les comissions pagades per raó de gestió de sinistres i de despeses incorregudes per serveis necessaris per a la seva tramitació.
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Les despeses d’adquisició inclouen fonamentalment les comissions, les de personal dedicat a la producció i les amortitzacions de l’immobilitzat afecte a aquesta activitat, les despeses d’estudi, tramitació de
sol·licituds i formalització de pòlisses, així com les despeses de publicitat, propaganda i organització comercial vinculades directament a l’adquisició dels contractes d’assegurances.
Les despeses d’administració inclouen fonamentalment les despeses de serveis per afers contenciosos
vinculats a les primes, les despeses de gestió de cartera i cobrament de les primes, de tramitació dels
extorns, de la reassegurança cedida i acceptada, i comprenen, especialment, les despeses del personal
dedicat a aquestes funcions i les amortitzacions de l’immobilitzat afecte a aquest.
Les despeses imputables a les inversions inclouen fonamentalment les despeses de gestió de les inversions tant internes com externes, i en aquest últim cas comprenen els honoraris, comissions i corretatges
meritats, les despeses del personal dedicat a aquestes funcions i les dotacions a les amortitzacions.
Les altres despeses tècniques són aquelles que, tot i formar part del compte tècnic, no poden ser imputades en aplicació del criteri establert a una de les destinacions anteriorment esmentades, fonamentalment
les despeses de direcció general.
Les despeses no tècniques inclouen bàsicament les comissions, les despeses de serveis, les de personal i les amortitzacions de l’immobilitzat, afectes a activitats no relacionades directament amb la pràctica
d’operacions d’assegurança.

4. Informació sobre certes partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys
4.1. Despeses d’establiment
El moviment d’aquest capítol en l’exercici 2006 ha estat el següent:
Milers d’euros
Saldo a 31 de desembre de 2005

1.795

Amortització efectuada en l’exercici

(575)

Saldo a 31 de desembre de 2006

1.220

4.2. Immobilitzat immaterial
El moviment que hi ha hagut durant l’exercici en els comptes d’immobilitzat immaterial (bàsicament aplicacions informàtiques) i de les corresponents amortitzacions acumulades i provisions ha estat el següent:
Milers d’euros

Concepte

Cost
Amortització acumulada
Total Net

Saldo
a 31 de desembre
de 2005

Addicions o
dotacions per
amortització

Augment
(disminució) per
transferències o
traspàs d’un altre
compte

Saldo a 31 de
desembre de
2006

17.718

241

0

17.959

(17.139)

(203)

0

(17.342)

579

38

0

617

A 31 de desembre de 2006 hi ha elements totalment amortitzats per un valor de 12.542 milers d’euros.
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4.3. Despeses a distribuir en diversos exercicis
El moviment que hi ha hagut durant l’exercici 2006 en aquest epígraf ha estat el següent:
Milers d’euros

Despeses
comercialització
deute subordinat

Despeses
comercialització
fons de pensions

9.605

3.562

Saldo a 31 de desembre de 2005
Addicions

Despeses
comercialització
altres pòlisses
d’assegurances
de no vida

918

Altres
despeses
d’adquisició
de plans de
Total
pensions i
contractes
d’assegurances
de vida
9.531

23.616

0

2.810

277

9.487

12.574

Amortització efectuada en l’exercici

(1.404)

(2.717)

(297)

(3.588)

(8.006)

Saldo a 31 de desembre de 2006

8.201

3.655

898

15.430

28.184

Part del saldo de l’epígraf correspon a les despeses activades (en els exercicis 2000 i 2004) pendents d’amortitzar associades a l’emissió de Deute Subordinat emès en aquests dos exercicis per VidaCaixa (vegeu
Notes 3.d i 4.11). També s’hi inclouen les despeses activades corresponents a la comercialització de Fons de
Pensions pendents d’amortitzar (vegeu Nota 3.d), així com, des de l’exercici 2004, a l’activació dels premis
associats a les noves modalitats de plans de pensions. En el present exercici s’ha iniciat la comercialització
de productes d’assegurances que també porten associat a la seva comercialització un premi en metàl·lic
(vegeu Nota 3.d).
4.4. Immobilitzat material i inversions materials
El moviment que hi ha hagut durant l’exercici 2006 en els diferents comptes d’aquests epígrafs i de les
corresponents amortitzacions acumulades i provisions ha estat el següent:
a) Inversions materials
Milers d’euros
Terrenys i construccions
Amortització
acumulada

Cost
Saldo a 31 de desembre de 2005

10.861

(917)

Addicions o dotacions

0

(127)

Retiraments per baixes o reduccions

0

0

10.861

(1.044)

Saldo a 31 de desembre de 2006

El saldo de l’epígraf “Terrenys i construccions” a 31 de desembre de 2006 està format, majoritàriament, per
l’edifici en el qual s’ubica la Seu Central del Grup, situat al carrer General Almirante, 2-4-6 de Barcelona.
A 31 de desembre de 2006, el valor estimat de mercat dels immobles del Grup pujava, segons les últimes
taxacions disponibles acceptades per la DGAFP, a 28.944 milers d’euros. Això suposa l’existència de plusvàlues latents abans del seu efecte fiscal de 19.127 milers d’euros. D’acord amb els principis de comptabilitat
generalment acceptats, aquestes plusvàlues latents no figuren registrades en els comptes anuals adjunts.
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En data 14 de novembre de 2006, la societat del Grup VidaCaixa va formalitzar un contracte d’arres per la
compravenda d’un immoble situat a Madrid, al carrer General Martínez Campos, 41, àtic, locals A i B, pel
qual es van percebre 212 milers d’euros. La compravenda s’ha formalitzat el 18 de gener de 2007.
En data 30 de juny de 2006, VidaCaixa ha adquirit un local i diverses places de pàrquing que eren propietat
del Grup Assegurador, A.I.E., per un import de 2.054 milers d’euros. Aquesta operació, així com el resultat
obtingut que puja a 712 milers d’euros, han estat degudament suprimits en els estats financers consolidats
adjunts.
b) Immobilitzat material
Milers d’euros
Equips per a processos
informàtics
Cost
Saldo a 31 de
desembre de 2005

Elements
de transport

Totals

Cost

Amortització
acumulada

Cost

Amortització
acumulada

Cost

Amortització
acumulada

4.902

(4.333)

6.945

(3.659)

30

(17)

11.877

(8.009)

245

(259)

106

(518)

0

(5)

351

(782)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.147

(4.592)

7.051

(4.177)

30

(22)

12.228

(8.791)

Addicions o dotacions
Retiraments per baixes
o reduccions
Saldo a 31 de
desembre de 2006

Amortització
acumulada

Mobiliari i
instal·lacions

A 31 de desembre de 2006 hi ha elements d’equips per a processos informàtics i de mobiliari totalment
amortitzats per un import de 3.472 i 944 milers d’euros, respectivament.
4.5. Inversions financeres
Els moviments que hi ha hagut durant l’exercici en els diversos comptes d’“Altres inversions financeres” del
balanç de situació consolidat adjunt, així com en els corresponents comptes de provisions, han estat els següents, en milers d’euros:
Milers d’euros
Saldo a 31-12-2006
Concepte
Inversions financeres en capital
Valors de renda fixa
Valors indexats
Préstecs hipotecaris
Altres préstecs
Participacions en fons d’inversió

Saldo
31-12-2005

Entrades
o dotacions

Sortides
o reduccions

Cost

Valor
de mercat

49.264

23

6.705

42.582

85.960

8.770.878

3.493.972

3.238.549

9.026.301

9.754.404

370.246

17.626

112.599

275.273

304.362

1.527

–

150

1.377

1.377

301.424

30.122

101.677

229.869

229.869

46.468

25.005

–

71.473

74.686

Dipòsits entitats de crèdit

2.671.407

756

1.042.120

1.630.043

1.631.545

Altres inversions financeres

6.580.441

1.713.583

1.330.564

6.963.460

7.300.316

18.791.655

5.281.087

5.832.364

18.240.378

19.382.519

Total
Provisions (a deduir)
Valor net

INFORME ANUAL 20 06

(35)

–

(2)

(33)

–

18.791.620

5.281.087

5.832.362

18.240.345

19.382.519
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Per determinar les plusvàlues reals de la cartera, cal afegir al cost de la inversió els interessos explícits meritats a favor de les societats, no cobrats a la data del balanç, i que pugen a 225.253 milers d’euros a 31 de
desembre de 2006. Aquests interessos es registren en el subepígraf “Ajustaments per periodificació – Interessos meritats i no vençuts” del balanç de situació consolidat adjunt.
A 31 de desembre de 2006, el Grup posseeix el 0,504% del capital social d’Abertis Infraestructures, S.A.
(ABERTIS). L’objecte social de la societat és la construcció, conservació i explotació de carreteres a Espanya
i a l’estranger; la construcció d’obres d’infraestructures viàries; les activitats complementàries de la construcció, conservació i explotació d’autopistes, com ara estacions de serveis, centres integrals de logística i/o
transport i/o aparcaments, així com qualsevol activitat relacionada amb infraestructures de transport i de comunicació i/o telecomunicacions al servei de la mobilitat i el transport de persones, mercaderies i informació, amb autorització, en el cas que fos procedent. Domiciliada a Barcelona, a l’avinguda del Parc Logístic,
12-20, a 31 de desembre de 2006 té un capital social d’1.824.025 milers d’euros, unes reserves patrimonials d’1.250.738 milers d’euros i un resultat net de l’exercici de 530.030 milers d’euros, sense deduir un dividend a compte de 152.002 milers d’euros segons les dades públiques determinades segons NIIF- UE. El
Grup ha rebut, durant l’exercici 2006, 1.497 milers d’euros per dividends d’aquestes accions. El valor de
mercat d’aquestes accions a 31 de desembre de 2006, prenent en consideració la seva cotització a 22,50 euros per acció, era superior al valor en llibres en 53.721 milers d’euros.
Durant l’exercici 2006, l’empresa del Grup VidaCaixa ha adquirit una participació del 50% del fons operatiu
de les societats Naviliera Ulisses I i II, A.I.E. (Agrupació d’Interès Econòmic) per un import de 3 milers d’euros (vegeu Nota 1).
Així mateix, el Grup disposa d’una participació de la societat anomenada “Tecnologías de la información y
redes para las entidades aseguradoras, S.A.” per un import de 94 milers d’euros, per a la qual es va constituir en l’exercici 2001 una provisió per depreciació per un import de 33 milers d’euros a causa de la reducció
del nominal efectuada per absorbir pèrdues.
Durant l’exercici 2006 s’han venut inversions financeres en capital que han generat unes pèrdues netes de
665 milers d’euros, incloses en l’epígraf “Pèrdues en realització de les inversions financeres” del compte
tècnic de vida consolidat, i uns beneficis de 140 milers d’euros, comptabilitzats en l’epígraf “Beneficis en realització de les inversions financeres” del compte tècnic de vida consolidat.
Les inversions en valors indexats mantinguts a 31 de desembre de 2006 corresponen a dipòsits garantits
per entitats alienes al Grup, la rendibilitat dels quals depèn d’índexs borsaris i cistells ponderats d’accions i
el seu venciment es troba comprès entre els anys 2007 i 2021.
El desglossament en milers d’euros dels valors de renda fixa propietat del Grup a 31 de desembre de 2006
per anys de venciment, així com de la taxa mitjana de rendibilitat, és el següent:
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Milers d’euros
Any de venciment

TIR

Valor comptable

Periodificació
interessos
explícits

Valor mercat

Plusvàlua
(minusvàlua)

8.522

1.105.336

1.720

2007

3,78%

1.095.092

2008

4,81%

609.587

17.003

631.693

5.103

2009

4,21%

925.452

27.550

978.274

25.273

2010

4,26%

790.393

22.052

830.922

18.478

2011

4,12%

468.251

12.125

494.810

14.434

2012

3,83%

322.784

7.357

344.721

14.581

2013

4,21%

456.878

16.483

495.878

22.517

2014

4,48%

355.934

6.368

383.591

21.289

2015

4,42%

298.179

6.056

310.485

6.250

2016

3,22%

402.150

8.581

415.868

5.138

2017

5,26%

125.316

3.511

136.198

7.371

2018

4,93%

38.178

1.605

42.190

2.407

2019

4,16%

100.011

1.065

101.320

244

2020

4,55%

88.142

1.549

88.489

(1.202)

2021

5,34%

134.588

1.303

153.895

18.004

2022

4,60%

28.178

424

31.760

3.158

2023

4,87%

246.303

10.604

292.767

35.860

2024

3,63%

121.597

4.036

129.698

4.065

2025

4,25%

72.434

2.197

74.765
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2026

5,39%

9.590

–

12.842

3.252

2027

4,66%

35.187

1.336

39.300

2.777

2028

6,21%

178.581

7.133

234.021

48.307

2029

4,64%

675.408

26.634

822.511

120.469

2031

5,60%

244.771

2.186

302.659

55.702

2032

4,96%

334.295

6.556

385.360

44.509

2033

4,60%

328.915

6.905

363.551

27.731

2034

4,52%

92.067

1.441

96.924

3.416

2035

4,00%

226.119

7.130

230.415

(2.834)

2036

4,25%

19.585

640

21.207

982

2037

3,92%

187.022

6.193

187.722

(5.493)

2040

3,60%

9.995

70

10.056

(9)

2055

3,71%

5.319

138

5.176

(281)

9.026.301

224.753

9.754.404

503.352

Totals

Dins de l’epígraf “Altres inversions financeres – Valors de renda fixa”, s’hi inclouen títols de renda fixa del
Grup corresponents a emissions efectuades per ”la Caixa” i Fortis amb venciments entre els anys 2008 i
2025, amb un valor comptable de 142.088 milers d’euros i uns interessos meritats i no vençuts per un import de 3.896 milers d’euros, per als quals el valor de mercat puja a 145.437 milers d’euros.
La totalitat dels títols estan emesos en euros o monedes d’estats membres de la Unió Monetària Europea.
A 31 de desembre de 2006, la totalitat de la cartera de les companyies asseguradores del Grup es troba assignada com a cartera d’inversió a venciment (vegeu Nota 3.e).
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Durant l’exercici 2006, el Grup ha efectuat compravendes de títols de renda fixa (no assignats a cartera a venciment), que han generat uns ingressos financers nets de 505 milers d’euros, els quals es troben registrats
en els epígrafs corresponents del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt.
El saldo corresponent a “Dipòsits en entitats de crèdit” a 31 de desembre de 2006 recull dipòsits contractats
amb ”la Caixa” vinculats a cessions, que pugen a 1.622.009 milers d’euros, així com dipòsits mantinguts amb
entitats alienes al Grup per un import de 8.034 milers d’euros. El valor de mercat d’aquests últims dipòsits
puja a 9.536 milers d’euros.
Els dipòsits a curt termini contractats durant l’exercici 2006 han generat uns ingressos de 59.248 milers d’euros, que figuren comptabilitzats en l’epígraf “Ingressos procedents de les inversions financeres” del compte
tècnic de vida consolidat.
El detall per venciments del saldo del compte “Altres inversions financeres – Altres inversions financeres” a
31 de desembre de 2006 és el següent (en milers d’euros):
Any de
venciment

Valor
comptable

Any de
venciment

Valor
comptable

Any de
venciment

Valor
comptable

Any de
venciment

2007

197.701

2018

14.079

2008

39.503

2019

1.690

Valor
comptable

2029

130.262

2040

625.699

2030

159.032

2041

578.836

2009

71.438

2020

25.465

2031

154.568

2042

1.839.468

2010

450.640

2021

36.631

2032

65.093

2043

177.733

2011

42.723

2022

68.431

2033

111.787

2044

106.470

2012

58.203

2023

15.425

2034

22.256

2045

230.265

2013

375.893

2024

67.567

2035

3.488

2046

148.740

2014

114.531

2025

338

2036

6.920

2047

18.606

2015

165.723

2026

70.895

2037

103.349

2055

27.864

2016

43.055

2027

79.771

2038

18.050

2017

49.384

2028

316.048

2039

129.840

Total

6.963.460

Sota el subepígraf anterior, el Grup bàsicament presenta a 31 de desembre de 2006 diversos “IRS” formalitzats amb diferents entitats financeres, així com operacions de permuta financera del tipus IRS i IFN contractats amb ”la Caixa”, de cara a adequar els fluxos derivats de la cartera d’inversió a les necessitats de
liquiditat de les diferents pòlisses afectes. El valor comptable d’aquestes operacions puja a 6.770.917 milers
d’euros i el seu venciment se situa entre l’any 2007 i l’any 2055. Les estructures financeres resultants de
considerar el conjunt de fluxos a cobrar i pagar originats pels instruments derivats contractats i l’actiu subjacent que s’associa a cada operació es periodifiquen a la TIR resultant de cada cas.
Dins de l’esmentat epígraf, també hi figura la inversió en un préstec sindicat a Gas Natural, S.A. per un import de 33.348 milers d’euros de nominal efectuada en l’exercici 1997, amb venciment l’any 2007 i un cupó
referenciat al Líbor. Els interessos meritats i no vençuts pugen a 500 milers d’euros a 31 de desembre de
2006.
Així mateix, s’hi inclouen dues operacions de Swap de cupó, corresponents a emissions amb venciment
l’any 2007 i un cost d’adquisició corregit per un import de 159.195 milers d’euros.
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4.6. Inversions per compte de prenedors d’assegurances que assumeixin el risc d’inversió
El detall de les inversions per compte de prenedors d’assegurances que assumeixin el risc de la inversió,
juntament amb els interessos explícits meritats i no vençuts, que es troben comptabilitzats en l’epígraf
“Ajustaments per periodificació – Interessos meritats i no vençuts”, a 31 de desembre de 2006 és el següent:
Milers d’euros
Inversions financeres

Valor de mercat (excupó)
Periodificació interessos explícits
Saldo a 31 de desembre de 2006

Inversions
financeres en
capital

Participació
fons
d’inversió

58.229

179.064

92.763

330.056

–

–

448

448

58.229

179.064

93.211

330.504

Renda fixa
i altres
inversions

Total

Els moviments que hi ha hagut durant l’exercici 2006 en els comptes d’aquest epígraf són els següents:
Milers d’euros
Inversions financeres
Inversions
financeres en
capital

Participació
fons
d’inversió

Renda fixa
i altres
inversions

Total

80.730

259.096

148.612

488.438

11.153

164.466

75.239

250.858

1. Moviment anual
Saldo a 31 de desembre de 2005
Entrades per:
Compra (excupó)
Periodificacions
Revaloracions

–

–

467

467

7.180

6.497

0

13.677

(40.742)

(250.995)

(129.270)

(421.007)

–

–

(683)

(683)

Sortides per:
Vendes i venciments
Periodificacions
Depreciacions

(92)

–

(1.154)

(1.246)

58.229

179.064

93.211

330.504

Cost (amb cupó)

53.640

171.507

93.454

318.601

Revaloracions acumulades

34.369

10.917

287

45.573

Saldo a 31 de desembre de 2006
2. Detall del saldo

Depreciació acumulada
Saldo a 31 de desembre de 2006

(29.780)

(3.360)

(530)

(33.670)

58.229

179.064

93.211

330.504

Addicionalment, a 31 de desembre de 2006, el Grup tenia saldos en comptes corrents vinculats a Unit
Linked per un import de 15.514 milers d’euros, dels quals 64 milers d’euros eren comptes corrents en divises que figuren tots registrats en l’epígraf “Efectiu en entitats de crèdit, xecs i diners en caixa” del balanç
de situació consolidat adjunt.

INFORME ANUAL 20 06

131

El detall del saldo dels actius, classificats per grups homogenis, a 31 de desembre de 2006 es mostra a continuació:
Tipus d’Actiu
Renda fixa

Característiques
Monetària Euro
Monetària Divisa
Monetària Dòlar
Mitjà Termini Euro
Mitjà Termini Divisa
Llarg Termini Euro
Llarg Termini Divisa

Renda variable

Milers d’euros
57.830
1.206
98
12.975
4.850
15.068
1.184

Euro

47.241

USA

4.249

Japó

6.565

Regne Unit

174

Fons d’inversió

179.064

TOTAL

330.504

Durant l’exercici s’han obtingut beneficis i pèrdues per realització d’inversions afectes al producte Unit
Linked per un import de 17.803 i 11.359 milers d’euros, respectivament, que figuren recollits en els epígrafs
“Ingressos procedents d’inversions financeres – Altres ingressos financers” i “Pèrdues procedents de les inversions – De les inversions financeres”, respectivament, del compte de pèrdues i guanys de vida consolidat.
4.7. Crèdits
El detall del saldo d’aquest capítol del balanç de situació a 31 de desembre de 2006 és el següent, en milers
d’euros:
Milers d’euros
Crèdits per operacions d’assegurança directa
Crèdits per operacions de reassegurança

72.245
1.608

Crèdits per operacions de coassegurança

24.395

Total Crèdits per operacions

98.248

Empreses vinculades
Altres
HP deutora per retencions

152
101.326
287

HP deutora per Impost sobre Societats (2005)

8.595

Impost sobre beneficis anticipats (Nota 7)

8.009

Crèdit fiscal per deduccions activades (Nota 7)
Deutors per comissions de Fons Pensions
Altres deutors diversos
Total Crèdits fiscals, socials i altres
Provisions

1.048
55.667
27.720
101.478
(451)

Dins de l’epígraf “Crèdits per operacions d’assegurança directa”, hi figuren comptabilitzats 1.435 milers
d’euros corresponents a primes meritades no emeses, 38.822 milers d’euros relatius a primes pendents de
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cobrament en poder de mediadors, així com 31.988 milers d’euros de la resta de primes pendents de cobrament. El Grup disposa d’una provisió per a primes pendents de cobrament de 6.507 milers d’euros a 31 de
desembre de 2006, així com altres provisions per a altres saldos per un import de 558 milers d’euros. Aquestes provisions minoren el saldo dels crèdits per operacions d’assegurança directa a la data esmentada.
4.8. Efectiu en entitats de crèdit, xecs i diners en caixa
A 31 de desembre de 2006, el saldo d’aquest capítol del balanç de situació consolidat adjunt està format bàsicament per comptes corrents a ”la Caixa”, que han estat remunerats a l’“Eonia menys 0,25” durant el
present exercici. Els ingressos meritats en l’exercici actual figuren registrats majoritàriament en l’epígraf
“Ingressos procedents d’inversions financeres en empreses del Grup i associades” del compte de pèrdues
i guanys consolidat adjunt, compte tècnic de vida.
4.9. Fons propis
El capital social de CaiFor a 31 de desembre de 2006 està representat per 42.640.122 accions nominatives
de 6,01 euros de valor nominal cadascuna, de les quals 27.665.002 estan totalment subscrites i desemborsades amb els mateixos drets polítics i econòmics, mentre que la resta estan totalment subscrites però
desemborsades al 25%. Aquest import encara no desemborsat, que puja a 67.500 milers d’euros, correspon a l’ampliació efectuada el 21 de juny de 2004, en la qual es va facultar el Consell d’Administració a exigirlo en un termini de 5 anys, i s’inclou en el capítol “Accionistes per desemborsaments no exigits” del balanç
de situació consolidat adjunt. Per a una avaluació del patrimoni net, cal deduir aquest import del saldo del capítol “Fons propis”.
Els accionistes de la Societat Dominant, a 31 de desembre de 2006, són els següents:
Percentatge de participació
Caixa Holding, S.A. (Grup ”la Caixa”)

50%

Fortis AG España Invest, S.L. (Grup Fortis)

50%
100%

El moviment que hi ha hagut en el capítol “Capitals i reserves” dels balanços de situació consolidats adjunts
durant l’exercici 2006, en milers d’euros, ha estat el següent:

Conceptes

Saldos a 31
de desembre de 2005

Capital
subscrit

Resultat
Dividend
Resultat
Reserva Reserva Reserves en després atribuïble a
societats
legal voluntària
socis
consolidades d’impostos externs A compte Complementari

256.267

33.905

861

63.041

120.683

(24.363)

(61.000)

–

Distribució del resultat del
2005 i pagament de dividends

–

6.853

–

27.787

(120.683)

24.363

61.000

680

Benefici net consolidat
de l’exercici 2006

–

–

–

–

129.949

(25.775)

–

–

Ajustaments de consolidació

–

–

–

(113)

–

–

–

–

Dividends a compte
de l’exercici 2006

–

–

–

–

–

–

(87.000)

–

256.267

40.758

861

90.715

129.949

(25.775)

(87.000)

–

Saldos a 31
de desembre de 2006
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La Junta General Ordinària de la Societat Dominant celebrada el 16 de juny de 2006 va decidir repartir, com
a dividend complementari del resultat de l’exercici 2005, 680 milers d’euros.
El Consell d’Administració de la Societat Dominant celebrat el 20 de desembre de 2006 va acordar la distribució d’un dividend a compte del resultat de l’exercici 2006 per un import de 87.000 milers d’euros. El pagament d’aquest dividend s’ha dut a terme el mes de gener de 2007.
Aquest dividend es va calcular segons el balanç de la Societat Dominant a 30 de novembre de 2006, el qual
mostrava el detall següent (en milers d’euros):
Resultat del període

96.883

Total a distribuir

87.000

El detall de les reserves en societats consolidades per integració global és el següent (en milers d’euros):
31-12-2006
VidaCaixa

70.371

SegurCaixa

17.520

AgenCaixa

2.348

SegurVida Consulting
TOTAL

476
90.715

D’acord amb el text refós de la llei de Societats Anònimes, cal destinar una xifra igual al 10% del benefici a
la reserva legal fins que aquesta arribi, almenys, al 20% del capital social. La reserva legal es podrà fer servir
per augmentar el capital en la part del seu saldo que excedeixi el 10% del capital ja augmentat. Si no és per
a aquesta finalitat i mentre no se superi el 20% del capital social, aquesta reserva només es podrà destinar
a la compensació de pèrdues i sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a aquest
efecte.
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4.10. Socis externs
El saldo inclòs en aquest capítol del balanç de situació consolidat adjunt a 31 de desembre de 2006 recull el
valor de la participació dels accionistes minoritaris en les societats dependents. Així mateix, el saldo que es
mostra en el balanç i en els comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts en el capítol “Resultat atribuït
a socis externs” representa la participació d’aquests accionistes minoritaris en els resultats de cada exercici.
El detall dels interessos dels socis externs de les societats dependents que es consoliden pel mètode d’integració global en les quals la propietat és compartida amb tercers és el següent (en milers d’euros):
31-12-2006
Societat
VidaCaixa

Capital

Capital Social
pendent de
desembors

Reserves

Resultats

Menys dividend
a compte

Total

68.594

(18.000)

12.436

21.270

(16.000)

68.300

SegurCaixa

1.820

–

3.872

4.492

(2.657)

7.527

AgenCaixa

6

–

23

5

–

34

Grup Assegurador A.I.E.
SegurVida Consulting
TOTAL

135

–

–

–

–

135

12

–

119

8

–

139

70.567

(18.000)

16.450

25.775

(18.657)

76.135

El moviment en l’exercici 2006, en milers d’euros, ha estat el següent:
Grup
Assegurador
A.I.E.

SegurVida
Consulting

Total

29

135

131

74.953

(558)

–

–

–

(5.936)

21.270

4.492

5

–

8

25.775

Dividend a compte
de l’exercici 2006

(16.000)

(2.657)

–

–

–

(18.657)

Saldo a 31 de
desembre de 2006

68.300

7.527

34

135

139

76.135

VidaCaixa

SegurCaixa

Saldo a 31
de desembre de 2005

68.408

6.250

Dividend
complementari 2005

(5.378)

Resultats
de l’exercici 2006
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4.11. Ingressos a distribuir en diversos exercicis i passius subordinats
Dins de l’epígraf “Ingressos a distribuir en diversos exercicis”, s’hi inclouen 87.046 milers d’euros corresponents als beneficis en vendes de títols de la cartera de renda fixa mantinguda a venciment. L’estimació de la
seva imputació a resultats és la següent:
Menys d’1 any

11.680

D’1 a 5 anys

30.118

De 5 a 10 anys

21.361

Més de 10 anys

23.887

TOTAL

87.046

Durant l’exercici, el Grup ha imputat 14.248 milers d’euros en el compte de pèrdues i guanys consolidat sota
el subepígraf “Beneficis en realització d’inversions – D’inversions financeres” del compte tècnic de vida.
El 29 de desembre de 2000, VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances va procedir a l’emissió de
Deute Subordinat de 150.000 milers d’euros, que figuren registrats en l’epígraf del balanç de situació consolidat “Passius Subordinats”. L’emissió està formada per cent cinquanta mil (150.000) Obligacions Perpètues
Subordinades de 1.000 euros de valor nominal cadascuna.
L’emissió va rebre el nom de “1a Emissió d’Obligacions Perpètues Subordinades de VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances (desembre del 2000)”. La naturalesa dels valors és la d’obligacions simples representatives d’un emprèstit de naturalesa perpètua i subordinada, amb meritació trimestral d’interessos a
un tipus d’interès referenciat a l’Euríbor. El tipus d’interès nominal serà variable durant tota la vida de l’emissió, si bé des del 29 de desembre de 2000 i fins al 30 de desembre de 2010 el tipus mínim del cupó a què
donen dret les Obligacions Perpètues Subordinades serà com a mínim del 4,43% (4,50% TAE), amb un màxim del 6,82% (7% TAE) sobre l’import nominal d’aquestes.
L’1 de desembre de 2004, VidaCaixa va procedir a l’emissió de Deute Subordinat de 146.000 milers d’euros,
que figuren registrats en l’epígraf de balanç de situació consolidat “Passius Subordinats”. L’emissió està formada per 146.000 Obligacions Perpètues Subordinades de 1.000 euros de valor nominal cadascuna.
L’emissió ha rebut el nom de “2a Emissió d’Obligacions Perpètues Subordinades de VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances”. La naturalesa dels valors és la d’obligacions simples representatives d’un emprèstit de naturalesa perpètua i subordinada, amb meritació trimestral d’interessos a un tipus d’interès
referenciat a l’Euríbor. El tipus d’interès nominal serà variable durant tota la vida de l’emissió, si bé des de l’1
de desembre de 2005 i fins al 30 de desembre de 2014 el tipus mínim del cupó a què donen dret les Obligacions Perpètues Subordinades serà del 3,445% (3,5% TAE), amb un màxim del 5,869% (6% TAE) sobre l’import nominal d’aquestes.
Les obligacions són perpètues i es van emetre, per tant, per temps indefinit. Això no obstant, i de conformitat amb allò que disposen els articles 58 i 59 del Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades, es podran amortitzar de manera total o parcial, a voluntat de l’Emissor, amb l’autorització prèvia de
la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. L’amortització de les obligacions s’efectuarà, si escau, al 100% del seu valor nominal.
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A 31 de desembre de 2006, l’import pendent d’amortització de les despeses associades a les emissions
puja a 8.201 milers d’euros, que figuren registrats en l’epígraf de balanç de situació consolidat “Despeses a
distribuir en diversos exercicis” (vegeu Nota 4.3). Així mateix, en l’epígraf “Ingressos a distribuir en diversos
exercicis” del balanç de situació consolidat adjunt, hi figura l’import pendent d’amortització corresponent a
la prima neta cobrada pel “collar” que assegura el tipus d’interès mínim i màxim durant els 10 primers anys
de les emissions.
L’amortització de les despeses es duu a terme linealment en 10 anys a partir de l’emissió en qüestió. En l’exercici 2006 s’han registrat 11.688 milers d’euros com a despesa financera derivada d’aquestes emissions.
Aquest import figura registrat en l’epígraf “Despeses de les inversions i comptes financers” del compte de
pèrdues i guanys de vida consolidat adjunt.
Durant l’exercici 2006 s’ha procedit a la liquidació dels cupons trimestrals, aplicant el tipus d’interès del
4,43% per a la primera emissió i el 3,445% per a la segona.
4.12. Provisions tècniques
El moviment que hi ha hagut durant l’exercici 2006 en els diferents comptes d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats adjunts ha estat el següent:
Milers d’euros
Provisió

Saldo a
31 de desembre
de 2005

Dotacions

Aplicacions

Saldo a
31 de desembre
de 2006

Provisions Tècniques
Per a primes no consumides
i per a riscos en curs

79.302

91.063

(79.302)

91.063

66.198

69.750

(66.198)

69.750

15.850.883

15.843.484

(15.850.883)

15.843.484

196.966

230.444

(196.966)

230.444

Per a participació en beneficis
i per a extorns

40.836

41.597

(40.836)

41.597

Altres provisions tècniques (*)

719

74

(341)

452

16.234.904

16.276.412

(16.234.526)

16.276.790

507.762

343.739

(507.762)

343.739

(34.621)

(36.905)

34.621

(36.905)

D’assegurances de vida
Per a primes no consumides
i per a riscos en curs
Matemàtiques
Per a prestacions

TOTAL
Provisions tècniques relatives a
l’assegurança de vida quan el risc
d’inversió l’assumeixen els prenedors
Participació de la reassegurança en
les provisions tècniques
Provisions tècniques netes
Per a primes no consumides
i per a riscos en curs
Provisió per a assegurances de vida (**)
Provisió per a prestacions
Altres provisions tècniques
TOTAL

72.283

84.333

(72.283)

84.333

16.463.930

16.296.458

(16.463.930)

16.296.458

171.113

202.765

(171.113)

202.765

719

(310)

(341)

68

16.708.045

16.583.246

(16.707.667)

16.583.624

(*) Inclou la provisió d’estabilització.
(**) Inclou la provisió per a participació en beneficis i per a extorns.
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El comportament en l’exercici 2006 de la provisió per a prestacions de l’assegurança directa i acceptada,
constituïdes a 31 de desembre de 2005, es mostra a continuació:
Milers d’euros
Rams

Provisió
a 31-12-2005
(1)

Pagaments any 2006 Provisió a 31-12-2006
(2)
(3)

Diferències
(1-2-3)
Més (menys)

Assegurança Directa i Acceptada
Accidents

7.827

2.581

3.965

1.281

38.372

10.072

22.606

5.694

Construcció

1.166

449

628

89

Altres

1.440

637

1.099

(296)

Vida

148.161

134.251

14.652

(742)

TOTAL

196.966

147.990

42.950

6.026

Multirisc Llar

En relació amb la provisió matemàtica, en el cas dels compromisos assumits amb anterioritat al Reglament
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades no ha calgut dotar cap provisió complementària per
insuficiència de rendibilitat, ja que la rendibilitat obtinguda de les inversions ha estat durant l’exercici 2006
superior a la rendibilitat assegurada. El Grup manté, a 31 de desembre de 2006, una provisió complementària de 7.194 milers d’euros per adequar el tipus d’interès de certs grups de passiu a la taxa interna de rendibilitat de determinades inversions, seguint els requisits establerts en l’Ordre Ministerial de 23 de desembre
de 1998. Addicionalment, el Grup ha calculat al tipus màxim establert per la DGAFP per a l’exercici 2006
(2,42%) determinades carteres de Vida Col·lectiu, la qual cosa ha suposat una dotació de 14.477 milers
d’euros.
4.13. Deutes per operacions de cessions temporals d’actius i altres deutes
El saldo d’aquest capítol ha inclòs durant l’exercici 2006 els deutes per operacions de cessió temporal d’actius, el saldo dels quals, a 31 de desembre de 2006, és d’1.622.797 milers d’euros. Les despeses financeres meritades durant l’exercici 2006 per les esmentades cessions pugen a 58.117 milers d’euros i es troben
registrades en el compte “Despeses d’inversions i comptes financers” del compte tècnic vida i compte no
tècnic de pèrdues i guanys consolidats.
Aquests deutes per cessions temporals d’actius a curt termini han tingut afectes durant l’exercici dipòsits
amb ”la Caixa”, que han figurat registrats en el compte “Altres inversions financeres – Dipòsits en entitats
de crèdit” del balanç de situació adjunt. A 31 de desembre de 2006, l’import comptabilitzat d’aquests dipòsits és d’1.622.009 milers d’euros (vegeu Nota 4.5).
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La composició dels saldos de l’epígraf “Altres deutes”, així com les seves característiques, a 31 de desembre de 2006 es mostra a continuació:
Concepte del deute

Milers d’euros

Deutes amb empreses vinculades:
Dividend pendent desemborsament (Nota 4.9)

87.000

Comissions a pagar a ”la Caixa”

8.596

Altres

4.745

Total

100.341

Deutes fiscals, socials i altres:
HP Creditora per Impost sobre Beneficis 2006 (Nota 7)

15.578

HP Creditora per diversos conceptes

15.089

Altres entitats públiques

8.989

Remuneracions pendents de pagament

3.840

Altres creditors

1.885

Total

45.381

TOTAL

145.722

4.14. Altra informació
El detall de les despeses d’explotació per naturalesa, en funció de la seva destinació, durant l’exercici 2006
en els comptes tècnics de “vida” i “no vida” i en el compte “no tècnic” és el següent:
Milers d’euros
Despeses
Naturalesa de la despesa

Imputables
D’adquisició D’administració
a les
prestacions

Imputables
a les
inversions

Altres
despeses
tècniques

TOTAL

No vida
Comissions
Serveis rebuts
Tributs
Despeses de personal
Dotacions amortitzacions
Total tècnic no vida

–

18.693

–

–

–

18.693

1.076

1.665

1.401

374

1.457

5.973

6

12

9

2

10

39

833

1.213

1.072

287

1.097

4.502

41

63

53

14

55

226

1.956

21.646

2.535

677

2.619

29.433

Vida
Comissions
Serveis rebuts
Tributs
Despeses de personal
Dotacions amortitzacions
Total tècnic vida
Total no tècnic

–

51.662

16.574

–

–

68.236

1.691

4.235

3.035

1.325

2.608

12.894

14

36

26

11

22

109

922

2.311

1.655

723

1.422

7.033

71

179

128

56

110

544

2.698

58.423

21.418

2.115

4.162

88.816

–

–

–

–

–

59.651

D’acord amb la distribució de despeses per naturalesa, s’inclouen a “Serveis rebuts” 332 milers d’euros
(IVA inclòs) distribuïts entre els comptes tècnics i no tècnics del Grup, corresponents als honoraris meritats
pels auditors externs en concepte de l’auditoria dels comptes anuals consolidats i individuals de les socie-
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tats participades i de la Societat Dominant, així com altres serveis relacionats amb l’auditoria i facturats per
l’auditor o per entitats vinculades a aquest per un import de 67 milers d’euros.
4.15. Operacions amb empreses del Grup i associades
El detall de les transaccions efectuades en l’exercici 2006, així com dels ingressos i despeses derivats d’aquestes per al Grup, es mostra a continuació:

Concepte

Milers d’euros
Ingressos

Observacions

Despeses

Serveis rebuts i prestats
Empreses en consolidació
Comissions

0

17.121

Comercialització de productes per AgenCaixa

64

0

Operacions de reassegurança amb VidaCaixa

Serveis exteriors

0

12.298

Altres Ingressos

85.512

0

Ingressos de participacions en capital de VidaCaixa

12.714

0

Ingressos de participacions en capital de SegurCaixa

0

84.477

0

955

165.083

0

Primes per operacions d’assegurances amb ”la Caixa”

987

0

Ingressos per prestacions de serveis amb ”la Caixa”

264.360

114.851

Operacions de reassegurança

Prestacions de serveis administratius per l‘Agrupació

Empreses fora del perímetre
de consolidació
Comissions

Operacions d’assegurança
Altres Ingressos
TOTAL

Comercialització de productes per ”la Caixa”
Comercialització de productes per Crosselling

Les transaccions entre empreses del Grup que consoliden globalment han estat suprimides en els estats financers consolidats adjunts.
Addicionalment, tal com es detalla en altres notes de la memòria, la majoria de les operacions financeres
s’han efectuat a través de ”la Caixa”. D’altra banda, en l’exercici 2006, VidaCaixa ha adquirit un local i diverses places de pàrquing que eren propietat del Grup Assegurador, A.I.E. El resultat obtingut per aquesta operació va pujar a 712 milers d’euros, que han estat degudament suprimits en els estats financers consolidats
adjunts (vegeu Nota 4.4.a).

5. Informació sobre l’assegurança de vida
5.1. Composició del negoci de vida, per volum de primes (assegurança directa)
La composició del negoci de vida durant l’exercici 2006 és la següent:
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Milers d’euros
Primes assegurances productes

Assegurança Directa

Primes per contractes individuals

824.391

Primes per contractes d’assegurances col·lectives

686.298

Total

1.510.689

Primes úniques

917.640

Primes periòdiques

593.049

Total

1.510.689

Primes de contractes sense participació en beneficis

777.487

Primes de contractes amb participació en beneficis (*)

719.322

Primes de contractes en els quals el risc l’assumeix el subscriptor

13.880

Total Assegurança de Vida

1.510.689

(*) S’hi inclouen les primes de contractes de Vida Individual i Vida Col·lectius.

5.2. Condicions tècniques de les principals modalitats de l’assegurança de vida
Les condicions tècniques de les modalitats d’assegurança de vida en vigor a 31 de desembre de 2006, que
representen més del 5% de les primes o de les provisions matemàtiques del ram de vida, són les següents:
Participació en Beneficis

Milers d’euros

Si en té
Tipus de
Cobertura

(*) Provisions
Primes Matemàtiques Taules Interès
a 31-12-2006 utilitzades tècnic

PVI

Rendes

183.022

3.348.107

(3)

3,86%

NO

–

–

Pensió 2000

Pensió Diferida

94.861

2.318.569

(1)

5,37%

SÍ

3

A provisió

Pla d’Estalvi
Assegurat

Vida Sencera

210.242

376.390

(4)

2,06%

NO

–

–

Pensió
Temporal Diferida

119.517

640.741

(6)

4,16%

NO

–

–

Assegurances
Col·lectives

Rendes
Temporals,
Vitalícies i
Capitals
Diferits

722.770

8.391.882

(2)

Variable

SÍ

35.795

A provisió

Seviam

Assegurança de Vida
per a l’amortització
de préstecs/crèdits

129.379

19.811

(7)

2,21%

NO

–

–

Unit Linked

Capitalització amb
risc assumit
per prenedor

13.880

340.347

(5)

–

NO

–

–

Modalitat

Llibreta Futur

(*)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Import
distribuït
(milers
d’euros)

En té?
SÍ/NO

Forma de
distribució

Calculades amb taules de Nota Tècnica.
S’utilitzen bàsicament les taules de mortalitat GR-80, GR-80 menys dos anys, i les taules GR-70 i GR-95 per a algunes modalitats.
Segons les diferents modalitats, s’utilitzen taules de mortalitat GR-80, GR-80 menys dos anys, GR-70, GR-95 i PER2000P.
Segons les diferents modalitats, s’utilitzen taules GR-80, GR-80 menys dos anys i GR-95. Per a la nova producció, es fan servir les taules GR95 o GK-95, en funció de la modalitat.
Segons les diferents modalitats, s’utilitzen taules GR-80 menys dos anys i GR-95. Per a la nova producció, es fan servir les taules GK-95.
S’utilitzen taules GK-80.
Segons les diferents modalitats, s’utilitzen taules GR-80, GK-80, GR-95, GK-95, AR-80 i AK-95.
Segons les diferents modalitats, s’utilitzen taules GR-80, GK-80, o bé AR-80 i AK-80.
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D’acord amb la Resolució de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del 3 d’octubre de
2000, el Grup ha calculat que l’efecte a 31 de desembre de 2006 de l’aplicació de les taules PERM/F-2000C
per al càlcul de les provisions matemàtiques suposaria un increment sobre l’import de les provisions calculades d’acord amb les bases tècniques de les pòlisses, de 171.478 milers d’euros. D’aquest import, a 31 de
desembre de 2006, el Grup té registrats 91.272 milers d’euros (vegeu Nota 3.g.2).

6. Distribució territorial del negoci
La distribució territorial del negoci directe i de la reassegurança acceptada durant l’exercici 2006 s’ha dut a
terme íntegrament al territori espanyol, tant per a vida com per a no vida.

7. Situació fiscal
L’impost sobre beneficis es calcula a partir del resultat econòmic o comptable, obtingut per l’aplicació de
principis de comptabilitat generalment acceptats, el qual no necessàriament ha de coincidir amb el resultat
fiscal, entès aquest com la base imposable de l’impost.
Les societats del Grup, “CaiFor, S.A.”, “VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances”, “SegurCaixa,
S.A. d’Assegurances i Reassegurances”, “AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances Grup CaiFor” i “SegurVida Consulting, S.A.”, han tributat en règim de consolidació fiscal en l’impost sobre beneficis per a l’exercici
2006.
La conciliació del resultat comptable de l’exercici 2006 amb la base imposable de l’impost sobre beneficis
és la següent:
Milers d’euros
Augment

Disminució

Resultat comptable de l’exercici (1)

Import
129.949

Impost sobre beneficis

68.896

Diferències permanents:
De les Societats Individuals
Dels ajustaments de consolidació

1.955

(729)

1.226

–

–

–

21.871

(17.580)

4.291

–

–

–

23.826

(18.309)

204.362

Diferències temporals:
De les Societats Individuals
Dels ajustaments de consolidació
Base imposable prèvia (resultat fiscal)
(1) Després d’impostos.

La diferència entre la càrrega fiscal imputada a l’exercici i als exercicis precedents i la càrrega fiscal ja pagada o que caldrà pagar per aquests exercicis, registrada en els comptes “Impost sobre beneficis anticipat” i
“Impost sobre beneficis diferit” (inclosos, respectivament, en els epígrafs “Crèdits fiscals, socials i altres”
i “Altres deutes” del balanç de situació adjunt), s’ha originat com a conseqüència de diferències temporals
i pèrdues compensables de l’exercici 2006 i anteriors, amb el moviment següent:
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Milers d’euros
Impost anticipat
Descripció
Import
Saldo a 31 de desembre de 2005
Regularitzacions exercicis anteriors

Impost diferit

Efecte
impositiu

Efecte
impositiu

Import

40.600
(93.494)

2

(32.723)

Diferències temporals
Ingressos diferits alienació títols renda fixa
Provisió despeses
Altres provisions
TOTAL
Ajustament Impostos anticipats adaptació Nova Llei
Saldo a 31 de desembre de 2006

–

–

(7)

(2)

3.617

1.265

–

–

674

236

–

–

9.378

–

–

(1.369)
–

8.009

En l’exercici 2005, el Grup va procedir a activar un crèdit fiscal per la deducció de beneficis extraordinaris per
un import de 1.048 milers d’euros, derivada de l’alienació de dos immobles per part de les societats dependents VidaCaixa i SegurCaixa, la qual es troba pendent d’imputar fiscalment (vegeu Nota 4.7).
Sobre la base de l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei de
l’Impost sobre Societats, i en concepte de deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, en la declaració del grup consolidat fiscal de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2005, es va acreditar una
deducció de 213 milers d’euros. La renda acollida a la deducció, en aplicació de l’esmentat règim, va ser de
1.067 milers d’euros. Els resultats extraordinaris obtinguts durant l’exercici 2005 que habilitaven l’aplicació
de la deducció per reinversió pujaven a 8.346 milers d’euros, als quals els seria aplicable un total de deducció de 1.669 milers d’euros. Atès que, a 31 de desembre de 2005, a nivell consolidat i dins del període comprès entre l’any anterior i el final del mateix exercici de la transmissió, no s’havia efectuat un volum de
reinversió suficient que permetés la deducció de la totalitat de l’import que habilitaven els esmentats resultats extraordinaris, la deducció pendent d’acreditar si es materialitzés, dins del perímetre del grup de consolidació fiscal, la totalitat de la reinversió necessària pujaria a 1.456 milers d’euros.
El volum de reinversió a 31 de desembre de 2006, a nivell del grup de consolidació fiscal, no ha permès l’aplicació de cap import, amb la qual cosa queda pendent d’acreditar el mateix import que en l’exercici anterior (1.456 milers d’euros).
La naturalesa i l’import dels incentius fiscals i altres deduccions a la quota aplicats durant l’exercici, així com
els pendents de devolució, a 31 de desembre de 2006, són els següents:
Milers d’euros
Compensats

Pendents
de compensació

Deducció doble imposició internacional

305

–

Deducció doble imposició interna

335

–

Deducció formació professional

24

–

Altres deduccions

48

–

712

–

Total
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L’import creditor amb la Hisenda Pública, a 31 de desembre de 2006, corresponent a l’impost sobre societats de l’exercici 2006 puja a 15.578 milers d’euros i es troba comptabilitzat en l’epígraf “Altres deutes, deutes fiscals, socials i altres”.
Hi ha un saldo deutor amb la Hisenda Pública a 31 de desembre de 2006 de 8.595 milers d’euros, comptabilitzat en l’epígraf “Crèdits – Crèdits fiscals, socials i altres”, que es correspon amb l’impost de societats de
l’exercici 2005.
A causa de les diferents interpretacions possibles que es poden donar a la normativa fiscal aplicable a les
operacions d’assegurances dutes a terme per les societats per als anys pendents de verificació, hi ha certs
passius fiscals i legals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. La Direcció
del Grup i els seus assessors legals estimen que seria molt improbable que aquests passius contingents
arribessin a fer-se efectius i afectessin de manera significativa els comptes anuals consolidats adjunts.
CaiFor i les seves Societats Dependents tenen oberts a inspecció fiscal els quatre últims exercicis per a tots
els impostos a què estan subjectes.
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8. Informació de l’assegurança de no vida
8.1. Ingressos i despeses tècniques, per rams
El detall d’ingressos i despeses tècniques de l’exercici 2006 per als rams de “no vida”, amb un volum de
primes emeses superior a 1.200 milers d’euros, ha estat el següent:
Milers d’euros
Multiriscos de
la llar

Accidents i
malaltia

Altres Danys

Altres

I. PRIMES IMPUTADES (directa i acceptada)

116.949

72.200

4.691

3.022

1. Primes netes d’anul·lacions

127.932

72.780

5.382

2.690

2. +/– variació provisions per a primes no consumides

(10.901)

(574)

(691)

333

3. +/– variació provisions per a riscos en curs

–

–

–

–

(82)

(6)

–

(1)

II. PRIMES REASSEGURANÇA (cedida i retrocedida)

(3.134)

(6.402)

(2.731)

(2.245)

1. Primes netes d’anul·lacions

(3.357)

(6.076)

(2.794)

(1.996)

223

(326)

63

(249)

4. +/– variació provisions per a primes pendents

2. +/– variació provisions per a primes no consumides
A. Total de primes adquirides netes de reassegurança (I-II)

113.815

65.798

1.960

777

III. SINISTRALITAT (directa i acceptada)

(68.702)

(45.942)

(2.237)

(1.421)

1. Prestacions i despeses pagades i despeses de sinistralitat

(58.939)

(48.241)

(1.386)

(1.118)

(9.763)

(2.077)

(777)

(307)

2. +/– variació provisions tècniques per a prestacions
3. +/– variació altres provisions tècniques

–

4.376

(74)

4

IV. SINISTRALITAT DE LA REASSEGURANÇA (cedida i retrocedida)

75

1.830

936

1.063

1. Prestacions i despeses pagades

56

2.576

410

778

2. +/– variació provisions tècniques per a prestacions

19

(746)

526

285

–

–

–

–

B. Total sinistralitat neta de reassegurança (III-IV)

(68.627)

(44.112)

(1.301)

(358)

V. DESPESES D’ADQUISICIÓ (directa i acceptada)

(15.156)

(5.238)

(742)

(510)

VI. DESPESES D’ADMINISTRACIÓ (directa i acceptada)

(1.728)

(457)

(155)

(195)

VII. ALTRES DESPESES TÈCNIQUES (directa i acceptada)

(2.022)

(381)

(177)

(192)

274

1.676

972

568

(18.632)

(4.400)

(102)

(329)

3. +/– variació altres provisions tècniques

VIII. DESPESES D’ADQUISICIÓ, ADMINISTRACIÓ
I ALTRES DESPESES TÈCNIQUES (cedida i retrocedida)
C. Total despeses d’explotació i altres
despeses tècniques netes (V+VI+VII+VIII)

8.2. Resultat tècnic per any d’ocurrència
El detall dels resultats tècnics per any d’ocurrència per als rams “no vida” en l’exercici 2006 ha estat el següent:
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Milers d’euros
Multiriscos de
la llar

Accidents i
malaltia

Altres Danys

Altres

I. PRIMES ADQUIRIDES (directa)

118.269

72.873

4.757

3.162

1. Primes netes d’anul·lacions

129.253

73.453

5.449

2.826

2. +/– variació provisions per a primes no consumides

(10.902)

(574)

(692)

336

(82)

(6)

–

(1)

II. PRIMES REASSEGURANÇA (cedida)

(3.134)

(6.402)

(2.731)

(2.245)

1. Primes netes d’anul·lacions

(3.357)

(6.076)

(2.794)

(1.996)

223

(326)

63

(249)

3. +/– variació provisions per a primes pendents

2. +/– variació provisions per a primes no consumides
A. Total de primes adquirides netes de reassegurança (I-II)

115.135

66.470

2.026

917

III. SINISTRALITAT (directa)

(74.483)

(47.296)

(2.073)

(1.219)

1. Prestacions i despeses pagades de sinistres
ocorreguts durant l’exercici, incloent-hi les despeses
de sinistralitat imputables

(48.955)

(45.662)

(1.154)

(175)

2. Provisions tècniques per a prestacions
de sinistres ocorreguts durant l’exercici

(25.528)

(5.939)

(919)

(1.044)

3. +/– variació altres provisions tècniques

–

4.305

–

–

IV. SINISTRALITAT DE LA REASSEGURANÇA (cedida)

67

3.668

768

1.054

1. Prestacions i despeses pagades de sinistres
ocorreguts durant l’exercici, incloent-hi les despeses
de sinistralitat imputables

48

2.055

209

311

2. Provisions tècniques per a prestacions
de sinistres ocorreguts durant l’exercici

19

1.613

559

743

B. Total sinistralitat neta de reassegurança (III-IV)

(74.416)

(43.628)

(1.305)

(165)

V. DESPESES D’ADQUISICIÓ (directa) (*)

(14.997)

(5.210)

(734)

(506)

VI. DESPESES D’ADMINISTRACIÓ (directa) (**)

(1.728)

(457)

(155)

(195)

VII. ALTRES DESPESES TÈCNIQUES (directa) (**)

(2.022)

(381)

(177)

(192)

VIII. DESPESES D’ADQUISICIÓ, ADMINISTRACIÓ
I ALTRES DESPESES TÈCNIQUES (cedida) (**)

274

1.676

972

568

2.519

1.283

331

167

IX. INGRESSOS FINANCERS TÈCNICS NETS
DE LES DESPESES DE LA MATEIXA NATURALESA (**)

Notes:
(*) Per a l’epígraf V. Despeses d’adquisició, s’han considerat les comissions de l’any netes d’anul·lacions i extorns d’exercicis anteriors.
(**) Per als epígrafs VI a IX, totes les despeses es consideren de l’exercici.

9. Altra informació
9.1. Retribució i altres prestacions al Consell d’Administració
Durant l’exercici 2006, el Consell d’Administració ha rebut remuneracions per un import global de 1.074 milers d’euros.
No hi ha préstecs concedits a membres del Consell d’Administració ni altres remuneracions addicionals, ni
compromisos en matèria de pensions o assegurances de vida.
En compliment del que estableix l’article 127 ter. 4 de la Llei de Societats Anònimes, introduït per la Llei
26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i el Text
Refós de la Llei de Societats Anònimes, a continuació es detallen les participacions accionarials i/o l’exercici
de càrrecs i funcions que han ostentat els administradors de la Societat Dominant en societats amb un gè-
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nere d’activitat igual, anàleg o complementari al que constitueix l’objecte social de CaiFor, S.A., durant l’exercici 2006.
Societat en la qual participa
i/o exerceix funció

Administrador
Ricard Fornesa
i Ribó

Societat General d’Aigües de
Barcelona, S.A. (per exercici indirecte
de l’activitat d’assegurances a través
de la filial Adeslas, S.A.)

Càrrec o funció
President
(va ocupar el càrrec
fins al 31-01-06)

Nre. accions

% Participació

144.773

–

Vicepresident

–

–

Conseller

–

–

Jozef de Mey (va
ocupar el càrrec –
fins al 22-03-06)

–

–

–

Tomàs Muniesa i RentCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances
Arantegui

Conseller-President

–

–

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Representant físic del
Conseller Caixa Holding,
S.A.

–

–

Adeslas, S.A.

Representant físic del
Conseller Caixa Holding,
S.A.

–

–

Consorci de Compensació
d’Assegurances

Conseller

–

–

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Conseller-President

–

–

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Conseller

11.413.360

20,00%

RentCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

–

329.679

99,00%

Caixa de Barcelona Assegurances
de Vida, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

–

3.834.324

99,99%

GDS-Corredoria d’Assegurances, S.L.

–

335

67,00%

AgenCaixa, S.A.

–

– (*)

51,00%

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Conseller

– (*)

39,94%

Adeslas, S.A.

Conseller

–

–

RentCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

–

1

0,00%

Caixa de Barcelona Assegurances
de Vida, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Administrador Únic

1

0,00%

SegurCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Conseller

–

–

VidaCaixa, S.A. d’Assegurances
i Reassegurances

Conseller

–

–

Adeslas, S.A.

Conseller

–

–

Peer van Harten

–

–

–

–

Herman Verwilst

Fortis Insurance International

Director

–

–

Fortis Insurance Belgium

Director

–

–

Fortis Insurance Netherlands NV

Director

–

–

Manuel Raventós Societat General d’Aigües de
Barcelona, S.A. (per exercici indirecte
i Negra
de l’activitat d’assegurances a través
de la filial Adeslas, S.A.)
Joan Antoni
Samaranch

Caixa Holding,
S.A.

Caixa Corp, S.A.

Societat General d’Aigües de
Barcelona, S.A. (per exercici indirecte
de l’activitat d’assegurances a través
de la filial Adeslas, S.A.)
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(Continuació)

Societat en la qual participa
i/o exerceix funció

Càrrec o funció

Nre. accions

% Participació

Jacob Westerlaken

–

–

–

–

Jean-Paul Votron

–

–

–

–

Gilbert Mittler

–

–

–

–

Olav Cuiper

–

–

–

–

Administrador

(*) Participació indirecta.

Així mateix, a continuació es detallen les participacions accionarials i/o l’exercici de càrrecs i funcions que
ostenten els representants físics dels administradors mostrats en el quadre superior, que són persones jurídiques, en societats amb un gènere d’activitat igual, anàleg o complementari al que constitueix l’objecte social de CaiFor, S.A.:

Administrador

Representant físic de
l’Administrador

Caixa Corp, S.A.

Caixa Holding, S.A.
Societat Unipersonal

Antonio Vila Bertrán

Julio Lage González

Societat en la qual
participa i/o
exerceix funció

Càrrec o funció

Nre. accions % Participació

VidaCaixa, S.A.
d’Assegurances
i Reassegurances

Representant físic
del Conseller
Caixa Corp, S.A.

–

–

Adeslas, S.A.

Representant físic del
Conseller Caixa Corp, S.A.

–

–

SegurCaixa, S.A.
d’Assegurances
i Reassegurances

Representant físic
del Conseller
Caixa Corp, S.A.

–

–

VidaCaixa, S.A.
d’Assegurances
i Reassegurances

Representant físic
del Conseller
Caixa Holding, S.A.

–

–

9.2. Altra informació
El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici 2006, distribuït per categories, ha estat el següent:
Categoria professional
Directius
Caps

Nombre mitjà d’empleats
20
23

Llicenciats superiors

163

Administratius i comercials

564

Total

770

9.3. Ingressos i despeses extraordinaris
Els ingressos extraordinaris registrats pel Grup en l’exercici 2006 es corresponen, bàsicament, amb regularitzacions de saldos proveïts en concepte de despeses d’informàtica i publicitat d’exercicis anteriors.
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10. Esdeveniments posteriors al tancament
Amb data 19 de febrer de 2007, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial Decret 239/2007,
de 16 de febrer, pel qual es modifica el “Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades”.
Les principals modificacions introduïdes han estat les següents:
– Respecte al tipus d’interès que cal aplicar en el càlcul de les provisions matemàtiques, possibilita la utilització de tipus d’interès més ajustats a la realitat del mercat i es permet, sota determinades circumstàncies, el càlcul de la provisió per a assegurances de vida al tipus d’interès vigent en la data d’efecte de
l’emissió de les pòlisses.
– S’amplia substancialment la tipologia d’actius financers aptes per a la cobertura de provisions tècniques,
especialment certs instruments derivats, productes estructurats i fons i societats de capital risc que abans
no estaven admesos amb aquesta finalitat.
– Les companyies asseguradores hauran d’implementar, impulsats pel Consell d’Administració, sistemes de
control intern adequats a les dimensions de l’organització. La funció de revisió dels models implementats
haurà de ser exercida per personal amb prou coneixement i experiència que garanteixi la plena independència respecte a les diferents àrees de la Societat. Amb caràcter anual caldrà remetre un informe a la
DGAFP per part del Consell d’Administració sobre l’efectivitat dels procediments de control implantats, alhora que s’haurà d’incidir en les deficiències significatives detectades i les seves implicacions i proposar,
si escau, les mesures que es considerin adequades per a la seva esmena.
Aquestes modificacions entren en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOE.
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11. Estat de fluxos de tresoreria durant l’exercici
Les variacions de tresoreria produïdes durant l’exercici 2006 han estat conseqüència de:
Milers d’euros
Per operacions de tràfic
Augment
Disminució

2.128.146
(2.654.334)

Per altres activitats d’explotació
Augment
Disminució

9.460
(110.956)

Per immobilitzat i inversions
Augment
Disminució

4.589.524
(3.870.596)

Per altres operacions
Augment
Disminució

131.209
(228.299)

Per operacions extraordinàries
Augment
Disminució

5.404
(54)

Per operacions amb administracions públiques
Augment
Disminució
Variació global de tresoreria
Augment
Disminució

16.642
(75.415)
(59.269)
6.880.385
(6.939.654)

L’evolució de la tresoreria durant l’exercici 2006 ha estat la següent:
Milers d’euros
Tresoreria al començament de l’exercici

150

213.139

Tresoreria al final de l’exercici

153.870

Variació de tresoreria durant l’exercici

(59.269)

COMPTES ANUALS CONSOLIDATS I INFORME DE GESTIÓ DEL GRUP CAIFOR

12. Estat de cobertura de provisions tècniques
L’article 49 del Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades estableix que les provisions tècniques hauran de ser invertides en actius aptes, definits pel mateix reglament i per normes posteriors.
A 31 de desembre de 2006 i 2005, els actius aptes són superiors a les provisions tècniques en 920.354 i
1.120.413 milers d’euros, respectivament, tal com s’indica a continuació:
2006

Milers d’euros
Vida

Provisió matemàtica al tancament de l’exercici
Provisió per a primes no consumides i riscos en curs

No Vida

15.843.484

–

69.750

91.063

Comissions pendents d’imputar a resultats

–

(565)

Provisió per a primes no consumides sobre primes pendents de cobrament

–

(8.911)

Provisió per a primes meritades i no emeses netes de comissions

–

(12.547)

36.682

4.915

–

452

151.646

78.798

–

–

Provisió de participació en beneficis
Provisions per a estabilització
Provisió per prestacions
Altres provisions Tècniques
Provisió d’assegurances de vida quan el prenedor assumeix el risc de la inversió

343.739

–

4.324

–

16.449.625

153.205

Valors i drets negociables de renda fixa negociats
en mercats regulats nacionals

11.112.191

210.903

Valors i drets negociables de renda fixa negociats en mercats estrangers

5.156.367

39.792

15.283

–

Operacions preparatòries o complementàries d’assegurances
Total provisions a cobrir
Béns afectes a la cobertura de provisions tècniques:

Valors i drets negociables de renda variable negociats
en mercats regulats nacionals
Valors i drets negociables de renda variable negociats en mercats estrangers

25.489

–

Accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva

72.947

–

Bancs i institucions de crèdit

295.182

–

Altres valors de renda fixa

–

–

Béns Immobles

–

–

Crèdits enfront de Reasseguradors
Crèdits hipotecaris
Pla de finançament de les primes de contractes d’assegurança col·lectiva
que instrumentin compromisos per pensions

14.502

–

1.377

–

229.260

–

Béns afectes a cobertura de la provisió tècnica quan
el prenedor assumeix el risc de la inversió:
Inversions per compte dels prenedors d’assegurances de vida
que assumeixen el risc de la inversió
Bancs i institucions de crèdit

330.054

–

15.513

–

4.324

–

17.272.489

250.695

822.864

97.490

Béns afectes a cobertura de fons d’operacions preparatòries
o complementàries a les d’assegurances
Bancs i institucions de crèdit
Total béns afectes
Excés
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2005

Milers d’euros
Vida

Provisió matemàtica al tancament de l’exercici
Provisió per a primes no consumides i riscos en curs
Comissions pendents d’imputar a resultats

No Vida

15.850.883

–

66.198

79.302

–

(7.911)

Provisió per a primes no consumides sobre primes pendents de cobrament

–

(424)

Provisió per a primes meritades i no emeses netes de comissions

–

(10.641)

31.540

9.296

–

378

131.093

65.873

341

–

507.762

–

Provisió de participació en beneficis
Provisions per a estabilització
Provisió per prestacions
Altres provisions Tècniques
Provisió d’assegurances de vida quan el prenedor assumeix el risc de la inversió
Operacions preparatòries o complementàries d’assegurances

4.363

–

16.592.180

135.873

Valors i drets negociables de renda fixa negociats
en mercats regulats nacionals

10.891.140

176.309

Valors i drets negociables de renda fixa negociats en mercats estrangers

4.885.492

55.763

Valors i drets negociables de renda variable negociats
en mercats regulats nacionals

16.008

–

Valors i drets negociables de renda variable negociats en mercats estrangers

31.442

–

46.468

–

912.636

–

Total provisions a cobrir
Béns afectes a la cobertura de provisions tècniques:

Accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva
Bancs i institucions de crèdit
Altres valors de renda fixa
Béns Immobles
Crèdits enfront de Reasseguradors
Crèdits hipotecaris
Pla de finançament de les primes de contractes d’assegurança col·lectiva
que instrumentin compromisos per pensions

–

–

1.467

–

13.766

–

1.527

–

300.706

–

488.439

–

22.940

–

Béns afectes a cobertura de la provisió tècnica quan
el prenedor assumeix el risc de la inversió:
Inversions per compte dels prenedors d’assegurances de vida
que assumeixen el risc de la inversió
Bancs i institucions de crèdit
Béns afectes a cobertura de fons d’operacions
preparatòries o complementàries a les d’assegurances
Bancs i institucions de crèdit
Total béns afectes
Excés
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4.363

–

17.616.394

232.072

1.024.214

96.199

13. Estat del marge de solvència
D’acord amb la legislació vigent, les entitats asseguradores hauran de disposar en cada exercici econòmic
d’un patrimoni no compromès (o marge de solvència) i d’un fons de garantia (tercera part del marge de solvència) que representin els percentatges i quantitats establerts legalment.
El marge de solvència a 31 de desembre de 2006 i 2005 era superior al mínim exigit en 202.448 i 309.571
milers d’euros, respectivament, segons el detall adjunt:
2006
Capital social desemborsat

Import
comptabilitzat

Import no
computable

Import
computable

Vida

No Vida

188.767

22.125

166.642

150.042

16.600

33.750

–

33.750

32.288

1.462

Altres reserves patrimonials

41.619

–

41.619

20.212

21.407

Saldo de les reserves en societats consolidades

89.291

–

89.291

84.595

4.696

Saldo creditor de pèrdues i guanys

129.949

122.601

7.348

3.674

3.674

Plusvàlues (netes de l’efecte fiscal)

–

–

224.224

224.041

183

50% del Capital Social pendent de desemborsament

Comissions tècnicament pendents d’amortització
Diferències negatives de Consolidació
Interessos minoritaris
Total partides positives
Elements patrimonials (a deduir)
Actius immaterials (Desp. Ampliació capital)
Minusvàlues
Total partides negatives
Diferència
50% beneficis futurs

–

–

–

–

–

636

–

636

636

–

50.004

–

50.004

50.004

–

534.016

144.726

613.514

565.492

48.022

–

–

–

(9.420)

–

(9.420)

–
(9.420)
–

–
–

–

–

(1.540)

(9.420)

–

(10.960)

(9.420)

(1.540)

524.596

144.726

602.554

556.072

46.482

–

–

67.226

67.226

–

Finançaments subordinats

296.000

–

296.000

296.000

Marge de Solvència

820.596

144.726

965.780

919.298

(1.540)

–
46.482

Quantia mínima del Marge de Solvència

728.272

35.060

Resultat del Marge de Solvència

191.026

11.422
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2005
Capital social desemborsat

Import no
computable

Import
computable

Total

188.767

21.113

167.654

167.654

50% del Capital Social pendent de desemborsament

33.750

–

33.750

33.750

Altres reserves patrimonials

34.766

–

34.766

34.766

Saldo de les reserves en societats consolidades

63.041

–

63.041

63.041

Saldo creditor de pèrdues i guanys

120.683

86.043

34.640

34.640

Plusvàlues (netes de l’efecte fiscal)

–

–

296.220

296.220

Comissions tècnicament pendents d’amortització

–

–

–

636

–

636

Diferències negatives de Consolidació
Interessos minoritaris

–
636

50.590

–

50.590

50.590

492.233

107.156

681.297

681.297

–

–

–

(11.401)

–

(11.401)

–

–

–

Total partides negatives

(11.401)

–

(11.401)

(11.401)

Diferència

480.832

107.156

669.896

669.896

Total partides positives
Elements patrimonials (a deduir)
Actius immaterials (Desp. Ampliació capital)
Minusvàlues

50% beneficis futurs
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Import
comptabilitzat

–
(11.401)
–

–

–

89.635

89.635

Finançaments subordinats

296.000

–

296.000

296.000

Marge de Solvència

776.832

107.156

1.055.531

1.055.531

Quantia mínima del Marge de Solvència

745.960

Resultat del Marge de Solvència

309.571
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CAIFOR, S.A. I SOCIETATS DEPENDENTS
Informe de gestió corresponent a l’exercici 2006
El Grup va tancar l’exercici 2006 gestionant un volum d’estalvi de clients de 26.819,7 milions d’euros dipositats entre assegurances de vida, no vida i plans de pensions. Les primes de vida-risc i salut del Grup van
créixer un 14,5% el 2006, fins a arribar a la xifra de 306,8 milions d’euros, mentre que les primes de no vida
han pujat a 150,9 milions d’euros, un 19% superior a l’any anterior.
CaiFor
Primes d’Estalvi
Primes de Vida-Risc i Salut
Primes de No Vida
Total Primes

2006

2005

% var.

1.261.703

1.603.123

–21,30%

306.871

268.116

14,45%

150.899

126.792

19,01%

1.719.473

1.998.031

–13,94%

Total Aportacions a Plans de Pensions

1.199.564

1.131.599

6,01%

Total Primes i Aportacions

2.919.037

3.129.630

–6,73%

Total Provisions d’Assegurances de Vida i No Vida

16.620.529

16.742.666

–0,73%

Total Drets Consolidats de Plans de Pensions

10.199.191

7.651.104

33,30%

Total Recursos Gestionats

26.819.720

24.393.770

9,94%

129.949

120.683

7,68%

Resultat Net
Nombre de Clients

2.914.812

2.722.938

7,04%

Ràtio d’Eficiència

21,83%

22,75%

–4,04%

Marge de Solvència

976.635

1.055.531

–7,47%

Ràtio de Solvència

1,3

1,4

–10,59%

Nombre d’Empleats

770

797

–3,39%

Dades en milers d’euros.

Pel que fa al benefici net del Grup, aquest s’ha situat en 129,9 milions d’euros, un 7,7% més que el 2005.
Addicionalment, el marge de solvència del Grup s’ha situat en 976,6 milions d’euros, la qual cosa suposa un
28% per sobre del mínim exigit, i la ràtio d’eficiència es continua reduint, prosseguint amb la tendència positiva provinent d’exercicis anteriors, fins a situar-se en el 21,83%.
El Grup va obtenir 190.000 nous clients el 2006, la qual cosa suposa un creixement del 7% respecte al 2005
i mostra clarament la gran acollida dels productes del Grup en el mercat, entre els quals destaquen els nous
plans de pensions i els nous productes especialment dissenyats per al segment de Pimes i autònoms, com
el nou VidaCaixa Convenis.
En aquest sentit, cal remarcar que un any més la societat dependent VidaCaixa s’ha mantingut com l’única
companyia, d’entre les 5 principals gestores del mercat, que ha incrementat quota de mercat en el sistema
de plans de pensions individuals, un ram de negoci en el qual VidaCaixa disposa de més de 750.000 clients.
D’altra banda, i com s’ha comentat, també han tingut una gran acceptació les assegurances de vida, salut i
accidents col·lectives especialment dissenyades per al segment de clients autònoms, així com els plans de
pensions de promoció conjunta, també confeccionats per a aquest col·lectiu, el qual té més de 77.000
clients a CaiFor repartits en tots aquests productes.
Pel que fa al negoci de no vida, és rellevant indicar que la societat dependent SegurCaixa protegeix avui més
de 640.000 llars espanyoles a través del SegurCaixa Llar, l’assegurança multirisc de la llar de la companyia.
El desenvolupament constant dels sistemes de gestió i la qualitat de servei han permès que SegurCaixa si-
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gui considerada, segons un estudi efectuat per l’entitat independent ICEA, sobre 16 de les 32 primeres
companyies del mercat, la companyia que ofereix un millor servei d’assistència a la llar.
D’altra banda, cal esmentar també que SegurCaixa té previst iniciar la seva activitat en el ram d’assegurances de l’automòbil el 2007, de manera que la primera prima es comercialitzarà en el segon trimestre. La previsió estima que es comercialitzaran tres modalitats d’assegurança: Tercers, Tercers Ampliada i Tot Risc, les
quals gaudiran d’àmplies cobertures, una gran qualitat de servei i un preu molt competitiu.
Analitzant l’entorn del Grup, cal destacar l’increment produït en els tipus d’interès, l’evolució dels mercats
borsaris i la publicació de la nova Llei de l’IRPF, la qual ha entrat en vigor a principis del 2007 i pot tenir efecte sobre l’evolució prevista en l’àmbit dels instruments que componen la previsió social complementària.
D’altra banda, el Grup compleix l’Ordre del Ministeri de Justícia de 8 d’octubre de 2001 relativa a la informació mediambiental, i efectua una declaració per part dels administradors segons la qual no hi ha cap partida
que hagi de ser inclosa en el document a part d’informació mediambiental. De manera paral·lela, dins de la
seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, la companyia duu a terme diversos projectes en l’àmbit de la reducció de la generació de residus i l’estalvi en el consum d’energies.
El Grup disposa de 770 empleats, integrats en la xarxa d’assessors d’AgenCaixa i en l’equip que forma els
Serveis Centrals del Grup, i que dissenya i gestiona els productes de VidaCaixa i SegurCaixa.
En el futur, el Grup continuarà orientant els seus esforços al servei de les persones, les famílies i les empreses i institucions del país en l’àmbit de la previsió personal i patrimonial, i oferirà nous productes adaptats a
l’evolució de la societat. Al mateix temps, el Grup mantindrà l’esperit de millora contínua del nivell de qualitat del servei prestat i d’anàlisi permanent de les necessitats dels clients que l’ha caracteritzat des de la
seva fundació.
La Gestió d’Inversions del Grup s’efectua sobre la base dels principis de congruència, rendibilitat, seguretat,
liquiditat i dispersió. Al seu torn, es tenen en compte els principals riscos financers dels actius:
• Risc de mercat, entès com el risc d’incórrer en pèrdues pel manteniment de posicions en els mercats com

a conseqüència de moviments adversos de variables financeres com ara tipus d’interès, tipus de canvi,
preus d’accions, commoditties, etc.
• Risc de Crèdit. Que és el risc d’incórrer en pèrdues per l’incompliment de les obligacions contractuals de

pagament per part d’un deutor o l’ampliació de la prima de risc lligada a la solvència financera d’aquest.
• Risc de Liquiditat assumit en el posicionament dels diferents actius. Hi ha la possibilitat de vendre o mobi-

litzar les posicions dels actius en qualsevol moment.
La implementació de la política d’inversions se subdivideix entre la diferent tipologia de carteres del Grup.
Aquesta classificació de carteres es construeix a partir de l’homogeneïtzació entre els diferents passius a
cobrir per part de la Companyia i d’acord amb el Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades, el desenvolupament de l’Ordre Ministerial del 23 de desembre de 1998 i la Disposició transitòria
Segona. L’Ordre Ministerial del 23 de desembre de 1998 ha estat adaptada, modificada i actualitzada per
l’Ordre EHA/339/2007, de 16 de febrer de 2007. Aquestes últimes modificacions van entrar en vigor el 21 de
febrer de 2007.
A partir d’aquesta subdivisió s’apliquen diverses tècniques d’immunització. Aquestes tècniques eliminen el
risc de tipus d’interès mitjançant l’adequada inversió en actius financers que cobreixen en temps i quantia
les provisions tècniques.
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En la distribució d’actius de les carteres també es tenen en compte totes les necessitats de liquiditat del
Grup en cada cartera, ja que aquestes són un paràmetre fonamental per a la Gestió.
La gestió de Crèdit del Grup ve determinada per l’estricte compliment intern d’un marc d’actuació. Aquest
marc d’actuació és definit pels administradors del Grup. S’hi defineix la categoria d’actius susceptibles de
ser incorporats en les diferents categories de carteres, per a la qual cosa es fan servir paràmetres de definició com les principals escales de ràting, terminis, contrapartides i volums d’emissió.
La Gestió d’inversions s’instrumenta majoritàriament a través d’inversions en comptat en les diferents classes d’actius dels mercats financers. Això no obstant, el Grup utilitza diferents categories de Derivats financers amb les finalitats següents:
• Assegurar una adequada cobertura dels riscos assumits en tota o part de la cartera d’actius titularitat de

l’Entitat.
• Com a inversió per gestionar la cartera de manera adequada.
• En el marc d’una gestió encaminada a l’obtenció d’una rendibilitat determinada.

La política de Gestió de Derivats està clarament definida en el Manual d’Actuació i de Procediments en
aquesta matèria. S’hi defineixen explícitament la categoria de productes, els límits d’actuació i la distribució
personal de límits de cadascun dels gestors, així com el risc global de cada cartera.
D’altra banda, en la gestió de Derivats financers, el Grup preveu la utilització de Contraparts que, estant
aquestes entitats financeres subjectes a supervisió d’Autoritat de control dels Estats membres de l’Estat
Econòmic Europeu, tinguin prou solvència. Contractualment, les posicions tenen una garantia explícita de
poder deixar sense efecte en qualsevol moment l’operació, ja sigui a través de la seva liquidació o la seva
cessió a tercers. Aquesta liquidació és garantida per un compromís per part de les contraparts de publicació
diària de preus d’execució, així com una clara especificació del mètode de valoració utilitzat.
El Control de riscos del Grup es fonamenta en l’execució per part dels gestors de les inversions de les directrius i estratègies marcades pels Òrgans d’Administració d’aquest, i es complementa a través d’una clara
segregació de les funcions d’Administració, Control i Gestió de les inversions. Addicionalment, la unitat
d’Auditoria Interna és responsable de la revisió i el compliment dels procediments i sistemes de Control.
A causa de les característiques del Grup, no es duen a terme projectes d’Investigació i Desenvolupament.
Durant el present exercici, el Grup no ha efectuat operacions d’adquisició d’accions pròpies.
Després del tancament de l’exercici 2006, no s’han produït fets significatius amb impacte sobre els comptes anuals consolidats de l’exercici.
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