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ACTIU    2012    2011 

     
Actiu no corrent  -   -  

Immobilitzat intangible  -   -  

     
Immobilitzat material  -   -  

    Béns immobles d’ús propi  -   -  

    Mobiliari i utillatge  -   -  

     
Actius per impost diferit  -   -  

     
Actiu corrent  3 727 512,90   5 565 246,23  

Deutors  84 472,82   80 962,29  

     
Cartera d’inversions financeres  3 226 492,36   4 792 357,35  

     
    Cartera interior  716 162,21   1 195 360,61  

        Valors representatius de deute  92 413,30   615 093,11  

        Instruments de patrimoni  -   88 938,33  

        Institucions d’Inversió Col·lectiva  326 263,81   491 329,17  

        Dipòsits en Entitats de Crèdit  297 413,60   -  

        Derivats  71,50   -  

        Altres  -   -  

     
    Cartera exterior  2 506 516,14   3 581 525,49  

        Valors representatius de deute  -   495 494,02  

        Instruments de patrimoni  -   433 912,86  

        Institucions d’Inversió Col·lectiva  2 505 146,36   2 652 118,56  

        Dipòsits en Entitats de Crèdit  -   -  

        Derivats  1 369,78   0,05  

        Altres  -   -  

     
    Interessos de la cartera d’ inversió  3 814,01   15 471,25  

     
    Inversions moroses, dubtoses o en litigi  -   -  

     
Periodificacions  -   -  

     
Tresoreria  416 547,72   691 926,59  

     

TOTAL ACTIU  3 727 512,90   5 565 246,23  
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PATRIMONI I PASSIU    2012    2011 

     
Patrimoni atribuït a partícips o accionistes  3 712 719,96   5 551 544,33  

     

    Fons reemborsables atribuïts a partícips o accionistes  3 712 719,96   5 551 544,33  

        Capital  -   -  

        Partícips  3 197 049,77   5 307 044,79  

        Prima d’ emissió  -   -  

        Reserves  436 098,95   436 098,95  

        (Accions pròpies)  -   -  

        Resultats d’exercicis anteriors  -   -  

        Altres aportacions de socis  -   -  

        Resultat de l’exercici  79 571,24   (191 599,41) 

        (Dividends a compte)  -   -  

     
    Ajustos per canvis de valor en immobilitzat material d’ús propi  -   -  

    Altre patrimoni atribuït  -   -  
     
Passiu no corrent  -   -  

    Provisions a llarg termini  -   -  

    Deutes a llarg termini  -   -  

    Passius per impost diferit  -   -  
     
Passiu corrent  14 792,94   13 701,90  

    Provisions a curt termini  -   -  

    Deutes a curt termini  -   -  

    Creditors  13 190,50   8 661,86  

    Passius financers  -   -  

    Derivats  1 602,44   5 040,04  

    Periodificacions  -   -  
     

TOTAL PATRIMONI I PASSIU  3 727 512,90   5 565 246,23  

 
COMPTES D’ORDRE    2012    2011 

     
Comptes de compromís  1 362 998,10   3 984 447,00  

    Compromisos per operacions llargues de derivats  739 754,53   3 101 783,98  

    Compromisos per operacions curtes de derivats  623 243,57   882 663,02  
     
Altres comptes d’ordre  2 678 620,35   2 484 352,29  

    Valors cedits en préstec per la IIC  -   -  

    Valors aportats com a garantia per la IIC  -   -  

    Valors rebuts en garantia per la IIC  -   -  

    Capital nominal no subscrit ni en circulació  -   -  

    Pèrdues fiscals a compensar  2 678 620,35   2 484 352,29  

    Altres  -  - 
     

TOTAL COMPTES D’ORDRE  4 041 618,45   6 468 799,29  
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    2012    2011 

     
Comissions de descompte per subscripcions i/o reemborsaments  -   -  

Comissions retrocedides les Institucions d’Inversió Col·lectiva  1 210,84   5 864,77  

Despeses de personal  -   -  

     
Altres despeses d’explotació  (68 035,11)  (113 123,16) 

    Comissió de gestió  (56 113,68)  (89 398,61) 

    Comissió de dipositari  (5 980,52)  (10 727,84) 

    Ingrés/despesa per compensació compartiment  -   -  

    Altres  (5 940,91)  (12 996,71) 

     
Amortització de l’immobilitzat material  -   -  

Excessos de provisions  -   -  

Deteriorament i resultats per alienació d’immobilitzat  -   -  

     
Resultat d’explotació  (66 824,27)  (107 258,39) 

     
Ingressos financers  39 281,07   66 830,70  

Despeses financeres  (0,83)  -  

     
Variació del valor raonable en instruments financers  31 375,24   (208 986,15) 

    Per operacions de la cartera interior  6 004,60   657,91  

    Per operacions de la cartera exterior  25 370,64   (209 644,06) 

    Per operacions amb derivats  -   -  

    Altres  -   -  

     
Diferències de canvi  (2 674,71)  16 244,10  

     
Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers  78 414,74   41 570,33  

    Deteriorament  -   -  

    Resultats per operacions de la cartera interior  31 609,88   524,40  

    Resultats per operacions de la cartera exterior  58 023,69   (23 611,84) 

    Resultats per operacions amb derivats  (12 823,76)  54 755,96  

    Altres  1 604,93   9 901,81  

     
Resultat financer  146 395,51   (84 341,02) 

     
Resultat abans d’ impostos  79 571,24   (191 599,41) 

Impost sobre beneficis  -   -  

RESULTAT DE L’EXERCICI  79 571,24   (191 599,41) 
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A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts      
     

Resultat del compte de pèrdues i guanys  79 571,24  

   
Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni atribuït a partícips i accionistes  -  

Total transferències al compte de pèrdues i guanys  -  

   

Total d’ ingressos i despeses reconeguts  79 571,24  

 
 
 
B) Estat total de canvis en el patrimoni net 

    Partícips    Reserves    

 Resultats 
d’exercicis  
anteriors    

 Resultat de 
l’exercici    

 (Dividend a 
compte)    

 Altre patrimoni 
atribuït     Total  

               

Saldos al 31 de desembre de 2011  5 307 044,79   436 098,95   -   (191 599,41)  -   -   5 551 544,33  
               

Ajustos per canvis de criteri  -   -   -   -   -   -   -  

Ajustos per errors  -   -   -   -   -   -   -  
               

Saldo ajustat  5 307 044,79   436 098,95   -   (191 599,41)  -   -   5 551 544,33  

               

Total ingressos i despeses reconeguts  -   -   -   79 571,24   -   -   79 571,24  

Aplicació del resultat de l’exercici  (191 599,41)  -   -   191 599,41   -   -   -  

Operacions amb partícips               

    Subscripcions  547 102,27   -   -   -   -   -   547 102,27  

    Reemborsaments  (2 465 497,88)  -   -   -   -   -   (2 465 497,88) 

Altres variacions del patrimoni  -   -   -   -   -   -   -  
               

Saldos al 31 de desembre de 2012  3 197 049,77   436 098,95   -   79 571,24   -   -   3 712 719,96  

 



 
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, F.I. 
 
Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2011 
(Expressat en euros) 

 
 

 6 

 

InverCaixa 

A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts      

   (191 599,41) 

Resultat del compte de pèrdues i guanys   

    
Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni atribuït a partícips i accionistes  -  

Total transferències al compte de pèrdues i guanys                                     - 

   

Total d’ ingressos i despeses reconeguts  (191 599,41) 

 
 
 
B) Estat total de canvis en el patrimoni net 

    Partícips    Reserves    

 Resultats 
d’exercicis  
anteriors    

 Resultat de 
l’exercici    

 (Dividend a 
compte)    

 Altre patrimoni 
atribuït     Total  

               

Saldos al 31 de desembre de 2010  9 719 417,31   436 098,95   -   109 086,06   -   -   10 264 602,32  
               

Ajustos per canvis de criteri  -   -   -   -   -   -   -  

Ajustos per errors  -   -   -   -   -   -   -  
               

Saldo ajustat  9 719 417,31   436 098,95   -   109 086,06   -   -   10 264 602,32  

               

Total ingressos i despeses reconeguts  -   -   -   (191 599,41)  -   -   (191 599,41) 

Aplicació del resultat de l’exercici  109 086,06   -   -   (109 086,06)  -   -   -  

Operacions amb partícips               

    Subscripcions  255 719,45   -   -   -   -   -   255 719,45  

    Reemborsaments  (4 777 178,03)  -   -   -   -   -   (4 777 178,03) 

Altres variacions del patrimoni  -   -   -   -   -   -   -  
               

Saldos al 31 de desembre de 2011  5 307 044,79   436 098,95   -   (191 599,41)  -   -   5 551 544,33  
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1.  Activitat i gestió de risc 
 
a) Activitat 
 

FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, F.I., d’ara endavant el Fons, es va constituir a 
Barcelona el 9 de desembre de 2005. Té el  seu domicili social a Avinguda Diagonal, 
621-629, Barcelona. 
 
El Fons es troba inscrit al Registre de Fons d’Inversió de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors (C.N.M.V.) des del 23 de desembre de 2005 amb el número 3.341, i 
adquirint a l’efectes legals la consideració de Fons d’Inversió a partir de llavors. 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 1 de la Llei 35/2003 i successives 
modificacions, l’objecte social de les Institucions d’Inversió Col·lectiva és la captació de 
fons, béns o drets del públic per gestionar-los i invertir-los en béns, drets, valors o 
altres instruments financers, sempre que el rendiment de l’inversor s’estableixi en 
funció dels resultats col·lectius. 
 
La gestió i administració del Fons està encomanada a Invercaixa Gestión, S.G.I.I.C., 
S.A.U., entitat pertanyent al Grup “la Caixa”. Amb data 30 de juny de 2011, CaixaBank, 
S.A. va passar a ser l'entitat dipositària del fons en substitució de Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, S.A. Amb data 29 de juny de 2012 s'ha produït un nou canvi 
d'entitat dipositària en la qual la Confederación Española de Cajas de Ahorros va 
passar a substituir CaixaBank, S.A. Durant el mateix exercici, i amb data 16 de 
novembre de 2012, s'ha produït una nova modificació de l'entitat dipositària, en la qual 
CECABANK, S.A. ha substituït a la Confederación Española de Cajas de Ahorros. 
Aquesta Entitat Dipositària ha de desenvolupar determinades funcions de vigilància, 
supervisió, custòdia i administració per al Fons, d'acord amb el què s’estableix a 
l'Ordre EHA 596/2008, de 5 de març. 
 
El Fons està sotmès a la normativa legal específica dels Fons d’Inversió, recollida 
principalment pel Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2003 i successives modificacions, 
d’Institucions d’Inversió Col·lectiva. Els principals aspectes d’aquesta normativa que li 
són aplicables són els següents: 

 

 Canvi de forma automàtica, a partir de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, de la 
denominació “Fons d’Inversió Mobiliària” (F.I.M.) i les seves diferents variants, per 
“Fons d’Inversió” (F.I.). 
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 El patrimoni mínim haurà de situar-se en 3.000.000 euros. No obstant això, podrà 
constituir-se amb un patrimoni inferior, que no serà menor de 300.000 euros, i en 
el cas dels compartiments no serà menor de 60.000 euros, disposant d'un termini 
de sis mesos, explicats a partir de la data de la seva inscripció en el registre de la 
C.N.M.V., per aconseguir el patrimoni mínim esmentat. 

 

 El nombre de partícips del Fons no podrà ser inferior a 100. 
 

 Quan, per circumstàncies del mercat o pel compliment obligatori de la normativa 
en vigor, el patrimoni o el nombre de partícips d’un fons o d’un dels seus 
compartiments, descendís dels mínims establerts en el Reial Decret 1082/2012, 
aquestes Institucions gaudiran del termini d’un any, durant el qual podran 
continuar operant com a tals. 

 

 Els valors mobiliaris i altres actius financers del Fons no es poden pignorar ni 
constituir-se en garantia de cap tipus, tret del cas que serveixin de garantia de les 
operacions que el Fons realitzi als mercats secundaris oficials de derivats, i han 
d’estar sota la custòdia de les Entitats legalment habilitades per a l’exercici 
d’aquesta funció. 

 

 S’estableixen uns percentatges màxims d’obligacions davant de tercers i de 
concentració d’inversions. 

 

 El Fons ha de complir amb un coeficient mínim de liquiditat del 3% del promig 
mensual del seu patrimoni, que s’ha de materialitzar en efectiu, en dipòsits o 
comptes a la vista en el Dipositari o en una altra entitat de crèdit si el Dipositari no 
té aquesta consideració, o en compravendes amb pacte de recompra a un dia de 
valors de Deute Públic. 

 

 El Fons està subjecte a uns límits generals a l’ús d’instruments derivats per risc de 
mercat, així com a uns límits per risc de contrapart. 

 
D'acord amb el Fullet del Fons, la Societat Gestora percebrà una comissió anual en 
concepte de despeses de gestió que no excedirà el 2,25% sobre el patrimoni del fons. 
En els exercicis 2012 i 2011 la comissió de gestió ha estat del 1,25% sobre el 
patrimoni efectiu del Fons no invertit en Institucions d'Inversió Col·lectiva del Grup i del 
9% sobre els resultats positius anuals del Fons. 
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La Societat Gestora articularà un sistema d'imputació de comissions sobre resultats 
que eviti que un partícip suporti comissions quan el valor liquidatiu de les seves 
participacions sigui inferior a un valor prèviament assolit pel fons i pel qual hagi 
suportat comissions sobre resultats. A aquest efecte, s'ha d'imputar al fons la comissió 
de gestió sobre resultats només en aquells exercicis en què el valor liquidatiu sigui 
superior a qualsevol altre prèviament assolit en exercicis en què hagi existit una 
comissió sobre resultats. No obstant això, el valor liquidatiu màxim assolit pel fons 
només vincularà a la S.G.I.I.C. durant períodes de tres anys. 

 
Igualment el Fullet del Fons estableix una remuneració de l'Entitat Dipositària que no 
podrà excedir del 0,20% anual del patrimoni custodiat. Als exercicis 2012 i 2011 la 
comissió de dipòsit ha estat del 0,15%, sobre el patrimoni efectiu del Fons no invertit 
en Institucions d'Inversió Col·lectiva del Grup. 

 
Als exercicis 2012 i 2011, fins a 30 dies a partir de la data de subscripció, la Societat 
Gestora aplica als partícips del Fons una comissió del 4% sobre l'import de les 
participacions reemborsades. Aquesta comissió de reemborsament no s'aplicarà en 
els traspassos realitzats a altres fons gestionats per Invercaixa Gestión, S.G.I.I.C., 
S.A.U. Al 31 de desembre de 2012 i 2011 la Societat Gestora no aplica als partícips 
del Fons comissió sobre l'import de les participacions subscrites. 

 
En el Fullet del Fons s'estableix una inversió mínima inicial de 600 euros. 

 
D'altra banda, el Fons percep devolucions de comissions d'altres societats gestores 
per les inversions realitzades en fons d'inversió gestionats per aquestes últimes. 
Aquestes devolucions, les quals es troben registrades, entre altres conceptes, a 
l'epígraf de "Comissions retrocedides a la Institució d'Inversió Col·lectiva" del compte 
de pèrdues i guanys adjunt al 31 de desembre de 2012 ascendeixen a 1.210,84 euros i 
a 31 desembre 2011 van ascendir a 5.864,77 euros. 
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b) Gestió del risc 
 

Els coeficients legals esmentats en l'apartat 1.a) anterior mitiguen  els següents riscos 
als quals s'exposa el Fons que, en tot cas, són objecte de seguiment específic per la 
societat gestora: 
 
•  Risc de crèdit: El risc de crèdit representa les pèrdues que patiria el Fons en el 

cas que alguna contrapart incomplís les seves obligacions contractuals de 
pagament amb el mateix. Aquest risc es veuria mitigat amb els límits a la inversió 
i concentració de riscos abans descrits. La quantificació del risc de crèdit 
conseqüència de l'incompliment de les obligacions de pagament s'efectua a 
través de CreditManager (aplicació de riscos de la societat gestora). Aquest 
Credit VaR es calcula amb una periodicitat setmanal, probabilitat del 99% i 
l'horitzó temporal és d'un any. En aquests mateixos informes es detalla la qualitat 
creditícia de la cartera de renda fixa privada per a cadascuna de les institucions. 

 
•  Risc de liquiditat: En el cas que el Fons invertís en valors de baixa capitalització 

o en mercats amb una reduïda dimensió i limitat volum de contractació, o 
inversió en altres Institucions d'Inversió Col·lectiva amb liquiditat inferior a la del 
Fons, les inversions podrien quedar privades de liquiditat. Per això, la societat 
gestora del Fons gestiona el risc de liquiditat inherent a l'activitat per assegurar el 
compliment dels coeficients de liquiditat i garantir els reemborsaments dels 
partícips. 

 
Per l'anterior, existeixen marcs o universos de valors autoritzats per a les 
diferents tipologies d'actius i la seva funció consisteix a acotar o limitar la gestió 
orientant-la cap actius que compleixen una sèrie de requisits mínims que es 
consideren acceptables. Depenent de la tipologia d'actius, s'exigeixen criteris 
mínims de capitalització, criteris geogràfics, de liquiditat, criteris qualitatius de 
qualitat creditícia, etc. 
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•  Risc de mercat: El risc de mercat representa la pèrdua en les posicions de les 
Institucions d'Inversió Col·lectiva com a conseqüència de moviments adversos 
en els preus de mercat. Els factors de risc més significatius es podrien agrupar 
en els següents: 
 
-  Risc de tipus d'interès: la inversió en actius de renda fixa comporta un risc 

de tipus d'interès, la fluctuació de tipus és reduïda per a actius a curt 
termini i elevada per a actius a llarg termini. 

 
-  Risc de spread: La variabilitat del preu dels actius de renda fixa com a 

conseqüència de la variació del seu spread respecte a la seva corba de 
valoració, es duu a terme mitjançant el càlcul de l'Spread VaR a través de 
Risk Manager (una altra aplicació de riscos de la societat gestora) i 
emprant la metodologia definida com "cds spread curve model". Per 
l'aplicació d'aquest model, cada posició que pugui ser susceptible a aquest 
tipus de risc es mapeja de manera individualitzada amb la seva respectiva 
corba CDS. Si no existeix una corba específica per a una posició concreta, 
se li assigna una corba genèrica sectorial, d'igual qualitat creditícia i que 
millor reflecteixi el comportament real de l'actiu. Igualment, a cada posició 
se li assigna una corba genèrica de valoració, govern o swap. Un cop 
s'efectua l'assignació de corbes i es carreguen totes les posicions en Risk 
Manager, s'obté un informe en què es segrega, per a la renda fixa, tant el 
risc que tenen totes les posicions respecte a la variació en les corbes de 
tipus d'interès en els seus diferents nodes o venciments (punt anterior),així 
com el risc que té cada posició com a conseqüència de la variació en els 
spreads de valoració (via volatilitat CDS). 

 
El risc total de la renda fixa s'obté tenint en compte aquests dos factors anteriors. 
 
-  Risc de tipus de canvi: la inversió en actius denominats en divises diferents 

de l'euro comporta un risc per les fluctuacions del tipus de canvi. 
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-  Risc de preu d'accions o índexs borsaris: la inversió en instruments de 
patrimoni comporta que la rendibilitat del Fons es vegi afectada per la 
volatilitat dels mercats en què inverteix. Addicionalment, la inversió en 
mercats considerats emergents pot comportar, si s'escau, riscos de 
nacionalització o expropiació d'actius o imprevistos d'índole polític que 
poden afectar el valor de les inversions, fent-les més volàtils. 
 
El risc total de mercat es mesura o quantifica emprant la metodologia VaR. 
Aquests càlculs es fan diàriament emprant la metodologia paramètrica amb 
els següents criteris: 
 
- Nivell de Confiança: 99% 
 
- Decay Factor: (lambda = 0.96) 
 
- Horitzó temporal: 1 dia. 

 
El risc de mercat se segrega per factores de risc. 
 
Els riscos inherents a les inversions mantingudes pel Fons es troben descrits en 
el fullet informatiu, segons el que està establert en la normativa aplicable. 
 

 
2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
a) Imatge fidel 
 

Els comptes anuals, formulats pels Administradors de la Societat Gestora del Fons, 
han estat preparats a partir dels registres comptables del Fons, en què s'han aplicat 
les disposicions legals vigents en matèria comptable que li són aplicables, per tal de 
mostrar la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera i dels seus 
resultats. 
 
Els comptes anuals adjunts es troben pendents d’aprovació pel Consell 
d’Administració de la Societat Gestora, si bé els Administradors estimen que seran 
aprovats sense modificacions significatives. 
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b) Principis comptables 
 
Per elaborar aquests comptes anuals s'han seguit els principis i criteris comptables i de 
classificació recollits, fonamentalment, a la Circular 3/2008 de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, la qual va entrar en vigor el 31 de desembre de 2008. Els principis 
més significatius es descriuen a la Nota 3. No hi ha cap principi comptable d'aplicació 
obligatòria que, tot i ser significatiu el seu efecte sobre aquests comptes anuals, s'hagi 
deixat d'aplicar. 
 

c) Comparabilitat 
 

Els comptes anuals al 31 de desembre de 2012 es presenten d’acord amb l’estructura i 
principis comptables establerts en la normativa vigent de la C.N.M.V. 

 
Els Administradors de l’Entitat presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de 
les partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys i de l'estat de 
canvis en el patrimoni net, a més de les xifres de l'exercici 2012, les corresponents a 
l'exercici anterior. 
 
No s’han produït modificacions comptables que afectin significativament a la 
comparació entre els comptes anuals dels exercicis 2012 i 2011. 

 
d) Estimacions comptables i correcció d’errors 
 

En determinades ocasions els Administradors de la Societat Gestora han realitzat 
estimacions per obtenir la valoració d’alguns actius, passius, ingressos, despeses i 
compromisos que figuren registrats en els comptes anuals. Aquestes estimacions es 
refereixen, principalment, al valor raonable i a les possibles pèrdues per deteriorament 
de determinats actius financers, si fos el cas. Encara que aquestes es considerin les 
millors estimacions possibles, en base a la informació existent en el moment del càlcul, 
esdeveniments futurs podrien obligar a modificar-les prospectivament, d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
En qualsevol cas, el valor liquidatiu del Fons es veurà afectat per les fluctuacions dels 
preus del mercat i altres riscos associats a les inversions financeres. 
 
No existeixen canvis en les estimacions comptables ni errors que s’haguessin produït 
en exercicis anteriors i hagin estat detectats durant els exercicis 2012 i 2011. 
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Les xifres contingudes als documents que componen aquests comptes anuals, el balanç de 
situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i aquesta 
memòria, estan expressats en euros, excepte quan s’indiqui expressament. 
 
 
3.  Resum dels principis comptables i normes de valoració més significatius 
 
Els principis comptables més significatius aplicats a la formulació d’aquests comptes anuals 
han estat els següents: 
 
a) Principi d’empresa en funcionament 
 

En l’elaboració dels comptes anuals s’ha considerat que la gestió del Fons continuarà 
en un futur previsible. Per tant, l’aplicació de les normes comptables no està 
encaminada a determinar el valor del patrimoni a efectes de la seva transmissió global 
o parcial ni l’import resultant en cas de la seva liquidació. 
 

b) Principi de meritació 
 
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període en què es 
meriten, amb independència de quan es produeix el cobrament o pagament en efectiu. 
 

c) Deutors 
 
La valoració inicial es realitza pel seu valor raonable que, tret d’evidència en contrari, 
és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació 
entregada més els costos de transacció que li siguin directament atribuïbles. 
 
La valoració posterior es fa al seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 
comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d’interès 
efectiu. No obstant, aquelles partides l’import de les quals s’esperi rebre en un termini 
de temps inferior a un any es valoren pel seu valor nominal. 
 
Les pèrdues per deteriorament del valor de les partides a cobrar es calculen tenint en 
compte els fluxes d’efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu 
calculat en el moment del reconeixement. Les correccions valoratives per 
deteriorament així com  la seva reversió es reconeixen com una despesa o un ingrés 
al compte de pèrdues i guanys. 
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d) Cartera d’inversions financeres 
 

Els actius de la cartera d’inversions financeres han estat considerats com actius 
financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys. Els principals 
productes financers recollits a la cartera, així com la determinació del seu valor 
raonable es descriuen a continuació: 

 

 Valors representatius de deute: valors que suposen un deute per al seu emissor i 
que meriten una remuneració consistent en un interès establert contractualment. 

 

 El valor raonable dels valors representatius de deute cotitzats es determina pels 
preus de cotització en un mercat, sempre i quan aquest sigui actiu i els preus 
s’obtinguin de manera consistent. Quan no estiguin disponibles preus de 
cotització el valor raonable es correspon amb el preu de la transacció més recent 
sempre que no hi hagi hagut un canvi significatiu en les circumstàncies 
econòmiques des del moment de la transacció. 

  

 En cas que no existeixi mercat actiu per a l’instrument de deute s'apliquen 
tècniques de valoració, com preus subministrats per intermediaris, emissors o 
difusors d'informació, utilització de transaccions recents de mercat realitzades en 
condicions d'independència mútua entre parts interessades i degudament 
informades si estan disponibles, valor raonable en el moment actual d'un altre 
instrument que sigui substancialment el mateix o models de descompte de fluxes 
i valoració d'opcions si és el cas.  

 

 El valor raonable dels valors representatius de deute no cotitzats es defineix com 
el preu que iguala el rendiment intern de la inversió als tipus d’interès de mercat 
vigents en cada moment del Deute Públic assimilable per les seves 
característiques financeres, incrementant en una prima o marge que sigui 
representativa del grau de liquiditat, condicions concretes de l’emissió, solvència 
de l’emissor i, en el seu cas, risc país. 

 

 Els interessos meritats no cobrats de valors representatius de deute es 
periodifiquen d’acord amb el tipus d’interès efectiu i formen part del resultat de 
l’exercici. 
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 Instruments de patrimoni: instruments financers emesos per altres entitats, tals 
com accions i quotes participatives, que tenen la naturalesa d’instruments de 
capital per l’emissor. 

 

 El valor raonable dels instruments de patrimoni cotitzats l’estableix el canvi oficial 
de tancament del dia de la data del balanç, si existeix, o l’immediat hàbil anterior 
o el canvi mitjà ponderat si no existís preu oficial de tancament. 

  

 El valor raonable dels instruments de patrimoni no cotitzats es considera el valor 
teòric que correspon a aquestes inversions en el patrimoni comptable ajustat de 
l’entitat o grup consolidat, corregit per l’import de les plusvàlues o menys vàlues 
tàcites, netes d’impostos, existents en el moment de la valoració. 

 

 Dipòsits en entitats de crèdit: dipòsits que el Fons manté en entitats de crèdit, a 
excepció dels saldos que es recullen a l’epígraf de "Tresoreria". 

 

 Es considera valor raonable el preu que iguala el rendiment intern de la inversió 
als tipus de mercat vigents a cada moment. 

 

 Accions o participacions d’altres Institucions d’Inversió Col·lectiva: el seu valor 
raonable s’estableix en funció del valor liquidatiu o valor de cotització del dia de 
referència. En el cas que per al dia de referència no es calculés un valor 
liquidatiu, s’utilitza l’últim valor liquidatiu disponible. Per a les inversions en 
Institucions d’Inversió Col·lectiva d’Inversió Lliure, Institucions d’Inversió 
Col·lectiva d’Institucions d’Inversió Col·lectiva d’Inversió Lliure i Institucions 
d’Inversió Col·lectiva estrangeres similars, segons l’article 48.1. j) del Reial 
Decret 1082/2012, s’utilitzen, en el seu cas, valors liquidatius estimats. 

 

 Derivats: inclou, entre d’altres, les diferències de valor en els contractes de futurs 
i forwards, les primes pagades/cobrades per warrants i opcions 
comprades/emeses, cobraments o pagaments associats als contractes de 
permuta financera, així com les inversions en productes estructurats. 

 

 El valor del canvi oficial de tancament el dia de referència determina el seu valor 
raonable. Per els no negociats en mercats organitzats, la Sociedad Gestora 
estableix un model de valoració en funció de les condicions específiques 
establertes en la Circular 3/1998 de la C.N.M.V., derogada per la Circular 6/2010, 
de 21 de desembre de 2010, de la C.N.M.V. 
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Els actius en els que concorri un deteriorament notori i irrecuperable de la seva 
inversió, es donaran de baixa amb càrrec al compte de pèrdues i guanys. 
 
Els actius i passius financers es donen de baixa al balanç quan es traspassen, 
substancialment, tots els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

 
e) Adquisició i cessió temporal d’actius 
 

Les adquisicions temporals d’actius o adquisicions amb pacte de retrocessió es 
comptabilitzen per l’import efectiu desemborsat, siguin quins siguin els instruments 
subjacents, al compte d’actiu corresponent. 
 
La diferència entre aquest import i el preu de retrocessió s’imputa com ingrés al 
compte de pèrdues i guanys utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Les diferències de valor raonable s’imputen al compte de pèrdues  guanys a l’epígraf 
de “Variació del valor raonable en instruments financers”. 
 
La cessió en ferm de l’actiu adquirit temporalment es registra com a passiu financer a 
valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys. 
 

f) Instruments de patrimoni 
 

Els instruments de patrimoni cotitzats es registren en el moment de la seva 
contractació pel valor raonable de la contraprestació entregada, incloent-hi els costos 
de transacció explícits directament atribuïbles a l’operació. 
 
Les diferències que sorgeixin com a conseqüència dels canvis en el valor raonable 
d’aquests actius es reflecteixen al compte de pèrdues i guanys de la següent forma: 
les diferències negatives o diferències positives es registren sota l’epígraf de 
“Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers” o de “Variació del 
valor raonable en instruments financers per operacions de la cartera interior o 
exterior”, segons els canvis s’hagin  liquidat o no, i s’utilitza com a contrapartida el 
compte “d’Instruments de patrimoni”, de la cartera interior o exterior de l’actiu del 
balanç. 
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g) Valors representatius de deute 
 

Els valors representatius de deute es registren en el moment de la seva liquidació pel 
valor raonable de la contraprestació entregada, incloent-hi els costos de transacció 
explícits directament atribuïbles a l’operació. 
 
Les diferències que sorgeixin com a conseqüència dels canvis en el valor raonable 
d’aquests actius es reflecteixen al compte de pèrdues i guanys de la següent forma: 
les diferències negatives o diferències positives es registren sota l’epígraf de 
“Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers” o de “Variació del 
valor raonable en instruments financers per operacions de la cartera interior o 
exterior”, segons els actius s’hagin liquidat o no, i s’utilitza com a  contrapartida el 
compte de “Valors representatius de deute”, de la cartera interior o exterior de l’actiu 
del balanç. 

 
h) Operacions de derivats, excepte permutes financeres 

 
Les operacions de derivats es registren en el moment de la seva contractació i fins al 
moment de tancament de la posició o el venciment del contracte, en l’epígraf 
corresponent de comptes d’ordre, per l’import nominal compromès. 
 
Els fons dipositats en concepte de garantia tenen la consideració comptable de dipòsit 
cedit, i es registren en el capítol corresponent de l’epígraf de “Deutors” de l’actiu en el 
balanç de situació. 
 
El valor raonable dels valors aportats en garantia es registra a comptes d’ordre en l’ 
epígraf de “Valors aportats com a garantia per la Institució d’Inversió Col·lectiva”. 
 
Les primes resultants de les opcions comprades o emeses es reflecteixen a l’epígraf 
de “Derivats” de l’actiu o passiu del balanç, a la data d’execució de l’operació. 
 
Les diferències que sorgeixin com a conseqüència dels canvis en el valor raonable 
d’aquests actius es reflecteixen en el compte de pèrdues i guanys de la següent forma: 
les diferències negatives o diferències positives es registren sota l’epígraf de 
“Resultats per operacions amb derivats” o de “Variació del valor raonable en 
instruments financers per operacions amb derivats”, segons aquests s’hagin liquidat o 
no, utilitzant com a contrapartida l’epígraf de “derivats”, de la cartera interior o exterior 
de l’actiu o del passiu corrent del balanç. 
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i) Cessió de valors en préstec 
 

El valor raonable dels valors cedits en préstec es registra, des del moment de la cessió 
i fins a la data de cancel·lació, al compte de “Valors cedits en préstec per la Institució 
d’Inversió Col·lectiva” dels comptes d’ordre. 
 
Aquests valors continuen figurant a l’actiu del balanç valorats a valor raonable amb 
canvis a pèrdues i guanys. 
 
Els ingressos obtinguts com a conseqüència de la concessió es periodifiquen fins el 
venciment de l’operació i s’imputen al compte de resultats d’acord al tipus d’interès 
efectiu. 
 
En cas de venda dels actius financers rebuts en garantia de l’operació, es reconeix un 
passiu financer pel valor raonable de l’obligació de tornar-los i es reconeix la 
modificació del valor en el compte de resultats. 

 
j) Operacions de permuta financera 

 
Les operacions de permuta financera es registren en el moment de la  seva 
contractació i fins al moment de tancament de la posició o venciment del contracte, als 
epígrafs de "Compromisos per operacions llargues de derivats" o de "Compromisos 
per operacions curtes de derivats" dels comptes d’ordre, segons  la seva naturalesa i 
per l’import nominal compromès. La contrapartida dels cobraments o pagaments 
associats a cada contracte es registren a l’epígraf de "Derivats" de la cartera interior o 
exterior de l’actiu o del passiu corrent del balanç de situació, segons correspongui. 
 
Als epígrafs de "Resultat per operacions amb derivats" o de "Variació del valor 
raonable en instruments financers - Per operacions amb derivats", depenent de si els 
canvis de valor s’han liquidat o no, es registren les diferències que resulten com a 
conseqüència dels canvis en el valor raonable d’aquests contractes. La contrapartida 
d’aquests comptes es registra a l’epígraf de "Derivats" de la cartera interior o exterior 
de l’actiu o del passiu corrent, segons  el seu saldo, del balanç de situació, fins a  la 
data  de la  seva liquidació. 
 
En aquells casos en què el contracte presenti una liquidació diària, les corresponents 
diferències es comptabilitzaran a l’epígraf de “Resultats per operacions amb derivats” 
del compte de pèrdues i guanys. 
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k) Moneda estrangera 
 
En el cas de partides monetàries que siguin tresoreria, dèbits i crèdits, les diferències 
de canvi, tant positives com negatives, es reconeixen al compte de pèrdues i guanys 
sota l’epígraf de “Diferències de canvi”. 
 
Per a la resta de partides monetàries i no monetàries que formen part de la cartera 
d’instruments financers, les diferències de canvi es tracten conjuntament amb les 
pèrdues i guanys derivades de la valoració. 
 

l) Valor liquidatiu de les participacions 
 

La determinació del patrimoni del Fons a  efectes del càlcul del valor liquidatiu de les 
corresponents participacions que el componen, es realitza d’acord amb els criteris 
establerts a la Circular 6/2008, de 26 de novembre, de la C.N.M.V. 
 

m) Subscripcions i reemborsaments 
 
Les subscripcions i reemborsaments de participacions es comptabilitzen per l’import 
efectivament subscrit o reemborsat amb abonament o càrrec, respectivament, al 
capítol de "Partícips" del passiu del balanç de situació del Fons. 
 
De conformitat amb el Reglament de Gestió del Fons, el preu de les participacions 
serà el valor liquidatiu corresponent al mateix dia de la sol·licitud de l’interessat i es 
determina d’aquesta manera tant el nombre de participacions subscrites o 
reemborsades, com l’efectiu a reemborsar en el  seu cas. Durant el període que 
transcorri entre la sol·licitud i la determinació efectiva del preu de les participacions, 
l’import sol·licitat es registra al capítol de "Sol·licituds de subscripció pendents 
d’assignar participacions" de l’actiu o passiu del balanç de situació del Fons. 
 

n) Impost sobre beneficis 
 
El compte de pèrdues i guanys recull la despesa per l’Impost sobre beneficis, en el 
càlcul de la qual es contempla l’efecte del diferiment de les diferències produïdes entre 
la base imposable del impost i el resultat comptable abans d’aplicar l’impost que es 
reverteix en períodes subsegüents. 
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Els passius per impostos diferits es reconeixen sempre, en canvi els actius per 
impostos diferits només es reconeixen en la mesura en què resulti probable que la 
Institució disposi de guanys fiscals futurs que permetin l’aplicació d’aquests actius. 
 
Els drets a compensar en exercicis posteriors per les pèrdues fiscals no donen lloc al 
reconeixement d’un actiu per impost diferit en cap cas i només es reconeixen 
mitjançant la compensació de la despesa per impost amb la freqüència del càlcul del 
valor liquidatiu. Les pèrdues fiscals que puguin compensar-se es registren a l’epígraf 
de "Comptes d’ordre - Pèrdues fiscals a compensar". 

 
 
4.  Deutors 
 
El desglossament d’aquest epígraf, al 31 de desembre de 2012 i 2011, és el següent: 
 
    2012   2011 
          

Dipòsits de garantia   29 401,62   50 501,13  

Administracions públiques deutores   54 073,29   28 545,35  

Altres  997,91   1 915,81  

     
  84 472,82   80 962,29  

 
El capítol "Administracions públiques deutores" al 31 de desembre de 2012 i 2011 recull les 
retencions sobre interessos i altres rendiments de capital mobiliari. 
 

   2012   2011 

          

Retencions practicades en l’exercici sobre interessos i altres 

rendiments de capital mobiliari   25 165,46  28 545,35 

Hisenda Pública deutora exercici anterior  28 907,83  - 

      

  54 073,29  28 545,35 
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El capítol d’ "Hisenda Pública deutora exercici anterior" al 31 de desembre de 2012 recull 
principalment l’import de les retencions practicades sobre interessos i altres rendiments de 
capital immobiliari a l’exercici anterior, i que van ser recollides a la presentació de l’Impost de 
Societats de l’exercici 2011 realitzada el mes de juliol del present exercici.  
 
 
5.  Creditors 
 
El desglossament d’aquest epígraf, al 31 de desembre de 2012 i 2011, és el següent: 
 
    2012   2011 
          

Administracions públiques creditores   -   9,33  

Altres  13 190,50   8 652,99  

     
  13 190,50   8 662,32  

 
El capítol d’ "Administracions Públiques creditores" al 31 de desembre de 2011 recull les 
retencions sobre interessos i altres rendiments de capital mobiliari. 
 
El capítol de "Creditors - Altres" recull, principalment, l'import de les comissions de gestió i 
dipositaria pendents de pagament al tancament de l'exercici corresponent. 
 
Durant els exercicis 2012 i 2011, el Fons no ha realitzat pagaments que acumulessin 
ajornaments superiors als legalment establerts. Així mateix, al tancament dels exercicis 2012 
i 2011, el Fons no té cap saldo pendent de pagament que acumuli un ajornament superior al 
termini legal establert. 
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6.  Cartera d’inversions financeres 
 
El detall de la cartera de valors del Fons, per tipus d’actiu, al 31 de desembre de 2012 i 2011 
es mostra a continuació: 
 
   2012   2011 
          
Cartera interior   716 162,21    1 195 360,61  

  Valors representatius de deute   92 413,30    615 093,11  
  Instruments de patrimoni   -    88 938,33  
  Institucions d’Inversió Col·lectiva   326 263,81    491 329,17  
  Dipòsits a Entitats de Crèdit   297 413,60    -  
  Derivats   71,50    -  
     
Cartera exterior   2 506 516,14    3 581 525,49  

  Valors representatius de deute   -    495 494,02  
  Instruments de patrimoni   -    433 912,86  
  Institucions d’Inversió Col·lectiva   2 505 146,36    2 652 118,56  
  Derivats   1 369,78    0,05  
     
Interessos de la cartera d’inversió   3 814,01    15 471,25  

     
  3 226 492,36   4 792 357,35  

 
Als Annexos I i II adjunts, parts integrants d'aquesta memòria, es detallen la cartera 
d'inversions financeres i les inversions en derivats del Fons, respectivament, al 31 de 
desembre de 2012. En els Annexos III i IV adjunts, parts integrants d'aquesta memòria, es 
detallen la cartera d'inversions financeres i les inversions en derivats del Fons, 
respectivament, al 31 de desembre de 2011. 
 
Al 31 de desembre de 2011 tots els títols recollits dins de la cartera de inversions financeres 
es trobaven dipositats a CaixaBank, S.A. 
 
Al 31 de desembre de 2012 tots els títols recollits dins de la cartera d’inversions financeres 
es troben dipositats a CECABANK, S.A. 
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7.  Tresoreria 
 
El detall d'aquest epígraf al tancament dels exercicis 2012 i 2011, es mostra a continuació: 
 
    2012   2011 
          

Comptes corrents amb el dipositari   266 750,61    657 438,61  

Altres comptes corrents   149 797,11    34 487,98  

     
  416 547,72   691 926,59  

 
Durant els exercicis 2012 i 2011 tots els comptes corrents han estat remunerats a tipus 
d'interès de mercat. 
 
Al 31 de desembre de 2011 l'import de comptes corrents amb el dipositari es mantenia a 
CaixaBank, S.A. 
 
El detall del capítol d’ "Altres comptes corrents" del Fons al 31 de desembre de 2012, recull 
el saldo mantingut a CaixaBank, S.A. 
 
 
8.  Patrimoni atribuït a partícips 
 
Les participacions per les que està representat el Fons són d’iguals característiques, 
representades per certificats nominatius sense valor nominal i que confereixen als seus 
propietaris un dret de propietat sobre aquest patrimoni. 
 
El valor liquidatiu de cada participació al 31 de desembre de 2012 i 2011 s’ha obtingut de la 
següent manera: 
 
    2012   2011 
          

Patrimoni atribuït a partícips  3 712 719,96   5 551 544,33  

     

Número de participacions emeses  622 958,86   949 220,98  

     

Valor liquidatiu per participació  5,96   5,85  

     

Número de partícips  244   316  
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El moviment del patrimoni atribuït a partícips durant els exercicis 2012 i 2011 es recull en 
l’Estat de canvis en el patrimoni net corresponent. 
 
El resultat de l’exercici, una vegada considerat l’Impost sobre beneficis, es distribuirà en el 
compte de "Partícips" del Fons. 
 
Al 31 de desembre de 2012 i 2011 no existeixen participacions significatives. 
 
 
9.  Comptes de compromís 
 
Als Annexos II i IV adjunts, parts integrants d'aquesta memòria, es detalla la cartera 
d'inversions en derivats del Fons al 31 de desembre de 2012 i 2011, respectivament. 
 
 
10.  Altres comptes d’ordre 
 
El desglossament d'aquest epígraf, al 31 de desembre de 2012 i 2011, és el següent: 
 
    2012   2011 
          

Pèrdues fiscals a compensar   2 678 620,35    2 484 352,29  

     
  2 678 620,35   2 484 352,29  

 
 
11.  Administracions Públiques i situació fiscal 
 
El règim fiscal del Fons està regulat pel Reial Decret 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, modificat per la Llei 23/2005, de 18 de 
novembre, de reformes en matèria tributària per l'impuls a la productivitat, pel seu 
desenvolupament reglamentari recollit en el Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol, i les 
modificacions posteriors, està subjecte a aquest impost a un tipus de gravamen de l'1 per 
100, sempre que el nombre de partícips sigui com a mínim el que preveu l'article cinquè de 
la Llei 35/2003 i successives modificacions. 
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L'import de les bases imposables negatives pendents de compensar al 31 de desembre de 
2012, ascendeix a 2.678.620,35 euros, de les quals es compensarà la base imposable de 
l’exercici 2012 en el moment que sigui presentada la corresponent declaració d'impost sobre 
beneficis, donant-se de baixa dels comptes d’ordre l’import compensat en el moment de la 
presentació de l’Impost de Societats de l’exercici 2012. 
 
D'acord amb la legislació vigent, les declaracions per als diferents impostos als que el Fons 
es troba subjecte no es poden considerar definitives fins haver estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o haver transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.  
 
El Fons té oberts a inspecció tots els impostos als quals està subjecte dels últims quatre 
exercicis. 
 
No existeixen contingències significatives que es puguin derivar d'una revisió per les 
autoritats fiscals. 
 
 
12.  Altra informació 
 
La Societat Gestora realitza per compte del Fons operacions vinculades de les previstes a 
l’article 67 de la Llei 35/2003 i a l’article 139 del Reial Decret 1082/2010. Per això, la Societat 
Gestora ha adoptat procediments per evitar conflictes d’interès i s’assegura que les 
operacions vinculades es realitzen amb interès exclusiu del Fons i a preus de mercat. Els 
informes periòdics inclouen, segons el que estableix la Circular 4/2008, informació sobre les 
operacions vinculades realitzades. Així mateix, inclouen les possibles operacions vinculades 
realitzades per compte del Fons amb la Societat Gestora o amb persones o entitats 
vinculades a la Societat Gestora alhora que indica la naturalesa, riscos i funcions assumides 
en aquestes operacions. 
 
Addicionalment, a la Nota d’ “Activitat i gestió del risc” s’indica l’import de les comissions 
retrocedides amb origen a les Institucions d’Inversió Col·lectiva gestionades per entitats 
pertanyents al Grup de la Societat Gestora, en cas que s’hagin produït durant l’exercici. 
 
Respecte l’operativa que realitza amb el Dipositari, en la Nota de “Tresoreria” s’indiquen els 
comptes que manté el Fons amb el Dipositari. 
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Es tracta d’una entitat que per les seves peculiaritats no disposa d’empleats ni oficines i que 
per la seva naturalesa ha d’estar gestionada per una Societat Gestora d’Institucions 
d’Inversió Col·lectiva, els temes relatius a la protecció del medi ambient i la seguretat i salut 
del treballador apliquen exclusivament a la Societat Gestora. 
 
Els honoraris percebuts per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. per serveis d’auditoria 
de comptes anuals dels exercicis 2012 i 2011, ascendeix a 4 milers d’euros, en ambdós 
casos. 
 
 
13. Fets Posteriors 
 
Amb data 22 de febrer de 2012, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha resolt 
autoritzar, a sol·licitud de BANCA CÍVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., com 
entitat gestora, i de CECABANK, S.A., com entitat Dipositària, la fusió per absorció de 
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI, FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI, per FONCAIXA 
CONSERVADOR VAR 3, FI. 
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Cartera Interior 

 

Divisa 

 

Valoració inicial 

 

Interessos 

 

Valor  

raonable 

 

(Menys vàlua)  

/ Plusvàlua 

 

Deute públic       

           LLETRES|TRESOR PUBLIC||2013-07-19 EUR  91 103,12  1 746,23  92 413,30  1 310,18  

TOTALS  Deute públic   91 103,12  1 746,23  92 413,30  1 310,18  

Accions i participacions no Directiva 36.1.d)       

           PARTICIPACIONS| FC MONETARI RENDIMIENT, FI EUR  319 525,23  -  326 263,81  6 738,58  

TOTALS  Accions i participacions no Directiva 36.1.d)   319 525,23  -  326 263,81  6 738,58  

Dipòsits a Ent.Crèdit a la vista o amb vt. no superior a 12 

mesos       

           DIPOSIT|BSAN|3.95|2014-12-03 EUR  100 000,00  128,14  100 085,54  85,54  

           DIPOSIT|BSAN|4.1|2013-10-04 EUR  197 000,00  1 939,64  197 328,06  328,06  

TOTALS  Dipòsits a Ent.Crèdit a la vista o amb vt. no 

superior a 12 mesos   297 000,00  2 067,78  297 413,60  413,60  

 

TOTAL Cartera Interior   707 628,35  3 814,01  716 090,71  8 462,36  
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Cartera Exterior 

 

Divisa 

 

Valoració inicial 

 

Interessos 

 

Valor  

raonable 

 

(Menys vàlua)  

/ Plusvàlua 

 

Accions i participacions Directiva       

           PARTICIPACIONS|INVESCO GT MANA EUR  145 093,00  -  157 400,14  12 307,14  

           PARTICIPACIONS|PIMCO GLOBAL AD USD  85 917,70  -  85 327,89  (589,81) 

           PARTICIPACIONS|MELLON GL USD  85 917,70  -  85 180,14  (737,56) 

           PARTICIPACIONS|PIMCO GLOBAL AD EUR  50 275,07  -  54 171,14  3 896,07  

           PARTICIPACIONS|JP MORGAN MARS EUR  69 505,52  -  69 984,76  479,24  

           PARTICIPACIONS|SCHRODER INVEST EUR  146 062,00  -  153 569,17  7 507,17  

           PARTICIPACIONS|BLACKROCK LUXEM USD  114 072,99  -  114 200,55  127,56  

           PARTICIPACIONS|MYG SECURITIES EUR  145 093,00  -  151 236,60  6 143,60  

           PARTICIPACIONS|GOLDMAN SACHS USD  120 109,70  -  120 560,89  451,19  

           ETF|WORLD GOLD TRUS USD  93 530,00  -  86 031,71  (7 498,29) 

           PARTICIPACIONS|JB MULTISTOCK EUR  45 126,62  -  48 430,39  3 303,77  

           PARTICIPACIONS|MORGAN STANLEY EUR  145 093,00  -  156 410,12  11 317,12  

           PARTICIPACIONS|PIOONER ASSET EUR  490 031,00  -  498 073,32  8 042,32  

           PARTICIPACIONS|MERRIL LY INVST EUR  79 884,52  -  82 149,66  2 265,14  

           PARTICIPACIONS|SCHRODER GAIA EUR  76 771,94  -  83 176,74  6 404,80  

           PARTICIPACIONS|MASSACHUSETTS F EUR  88 062,00  -  91 440,46  3 378,46  

           PARTICIPACIONS|CS FUND LUXEMBO EUR  295 061,14  -  281 832,54  (13 228,60) 

           PARTICIPACIONS|SCHRODER INVEST USD  35 196,51  -  35 429,70  233,19  

TOTALS  Accions i participacions Directiva   2 310 803,41  -  2 354 605,92  43 802,51  

Accions i participacions no Directiva 36.1.d)       

           PARTICIPACIONS|HENDERSON GL EUR  45 276,91  -  47 803,45  2 526,54  

TOTALS  Accions i participacions no Directiva 36.1.d)   45 276,91  -  47 803,45  2 526,54  
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Cartera Exterior 

 

Divisa 

 

Valoració inicial 

 

Interessos 

 

Valor  

raonable 

 

(Menys vàlua)  

/ Plusvàlua 

 

Accions i participacions d’inversió lliure       

           PARTICIPACIONS|EACM/MELLON EUR  102 008,06  -  102 614,04  605,98  

           PARTICIPACIONS|AA PLC EUR  120,11  -  122,95  2,84  

TOTALS  Accions i participacions d’inversió lliure   102 128,17  -  102 736,99  608,82  

 

TOTAL Cartera Exterior   2 458 208,49  -  2 505 146,36  46 937,87  
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Descripció 

 

Divisa 

 

Import Nominal 

Compromès 

 

Valor raonable 

 

Venciment del 

contracte 

 

Compres al comptat      

Futurs comprats      

           FUTUR|F MIN IBX|1 EUR 40 120,00  40 355,00  18/01/2013 

           FUTUR|F SYP500M|50 USD 53 944,88  53 865,12  15/03/2013 

           FUTUR|FUT EUROSTOXX|10 EUR 52 948,77  52 300,00  15/03/2013 

           FUTUR|F SWISS I|10 CHF 56 724,08  55 923,78  15/03/2013 

           FUTUR|FUT FTSE 100|10 GBP 72 451,74  72 069,41  15/03/2013 

           FUTUR|F TOPIX INDEX|10000 JPY 74 600,94  75 556,92  7/03/2013 

TOTALS  Futurs comprats   350 790,41  350 070,23   

Altres compromisos de compra      

           ALTRES|IIC|LU0463469121 EUR 76 771,94  83 176,74   

           ALTRES |IIC|LU0256049627 EUR 45 126,62  48 430,39   

ALTRES |IIC|IE00B60BDY91 EUR 69 505,52  69 984,76   

ALTRES |IIC|IE00B4R5BP74 EUR 50 275,07  54 171,14   

           ALTRES |IIC|IE00B2B34Q54 EUR 102 008,06  102 614,04   

           ALTRES |IIC|GB00B62ZD611 EUR 45 276,91  47 803,45   

TOTALS  Altres compromisos de compra   388 964,12  406 180,52   

Futurs venuts      

           FUTUR|F EUROUSD FIX|125000USD USD 623 243,57  626 232,74  18/03/2013 

TOTALS  Futurs venuts   623 243,57  626 232,74   

 

TOTALS  1 362 998,10  1 382 483,49   
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Cartera Interior 

 

Divisa 

 

Valoració inicial 

 

Interessos 

 

Valor  

raonable 

 

(Menys vàlua)  

/ Plusvàlua 

 

Deute públic       

           LLETRES|TRESOR PUBLIC||2012-03-23 EUR  385 336,41  1 982,50  386 668,74  1 332,33  

           LLETRES|TRESOR PUBLIC||2012-02-17 EUR  227 389,50  1 146,19  228 424,37  1 034,87  

TOTALS  Deute públic   612 725,91  3 128,69  615 093,11  2 367,20  

Accions admeses cotització       

           ACCIONS|REE EUR  41 727,82  -  42 753,05  1 025,23  

           ACCIONS|ENAGAS EUR  44 262,95  -  46 185,28  1 922,33  

TOTALS  Acciones admeses cotització   85 990,77  -  88 938,33  2 947,56  

Accions i participacions no Directiva 36.1.d)       

           PARTICIPACIONS|INVERCAIXA G EUR  489 000,00  -  491 329,17  2 329,17  

TOTALS  Accions i participacions no Directiva 36.1.d)   489 000,00  -  491 329,17  2 329,17  

 

TOTAL Cartera Interior   1 187 716,68  3 128,69  1 195 360,61  7 643,93  
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Cartera Exterior 

 

Divisa 

 

Valoració inicial 

 

Interessos 

 

Valor  

raonable 

 

(Menys vàlua)  

/ Plusvàlua 

 

Deute públic       

           LLETRES|ITALY||2012-04-30 EUR  117 075,58  803,17  118 081,63  1 006,05  

           LLETRES|ITALY||2012-05-15 EUR  145 722,01  1 177,20  147 201,17  1 479,16  

           BONS|TRESOR PUBLIC|6.25|2012-04-10 EUR  228 696,37  10 362,19  230 211,22  1 514,85  

TOTALS  Deute públic   491 493,96  12 342,56  495 494,02  4 000,06  

Accions admeses cotització       

           ACCIONS|TELIASONERA SEK  46 173,97  -  46 712,32  538,35  

           ACCIONS|PORTUGALTELECOM EUR  47 252,93  -  34 469,70  (12 783,23) 

           ACCIONS|ELECTRCPORTUGAL EUR  48 827,18  -  44 066,13  (4 761,05) 

           ACCIONS|GJENSIDIGE FORS NOK  43 553,59  -  50 426,51  6 872,92  

           ACCIONS|ORKLA ASA NOK  41 651,61  -  42 697,27  1 045,66  

           ACCIONS|KNP NA EUR  46 050,45  -  41 482,32  (4 568,13) 

           ACCIONS|DEUTSCHETELECOM EUR  43 795,71  -  43 598,07  (197,64) 

           ACCIONS|SWISSCOM CHF  41 773,24  -  43 380,99  1 607,75  

           ACCIONS|BELGACOM S.A. EUR  43 348,90  -  46 468,08  3 119,18  

           ACCIONS|MOBISTAR EUR  43 354,98  -  40 611,47  (2 743,51) 

TOTALS  Accions admeses cotització   445 782,56  -  433 912,86  (11 869,70) 

Accions i participacions Directiva       

           PARTICIPACIONS|MERRIL LY INVST EUR  134 733,44  -  128 479,95  (6 253,49) 

           PARTICIPACIONS|SCHRODER GAIA EUR  230 491,00  -  222 960,00  (7 531,00) 

           PARTICIPACIONS|RBS LUXEMBOU SA EUR  196 713,99  -  188 219,39  (8 494,60) 

           PARTICIPACIONS|MERRIL LY INVST EUR  120 891,24  -  117 309,57  (3 581,67) 

           PARTICIPACIONS|JB MULTISTOCK EUR  321 842,98  -  318 332,72  (3 510,26) 
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Cartera Exterior 

 

Divisa 

 

Valoració inicial 

 

Interessos 

 

Valor  

raonable 

 

(Menys vàlua)  

/ Plusvàlua 

 

           PARTICIPACIONS|JP MORGAN MARS EUR  104 530,24  -  99 369,40  (5 160,84) 

           PARTICIPACIONS|PIMCO GLOBAL AD EUR  313 848,00  -  313 817,00  (31,00) 

           PARTICIPACIONS|DEXIA MANAGEMEN EUR  163 921,72  -  163 576,76  (344,96) 

TOTALS  Accions i participacions Directiva   1 586 972,61  -  1 552 064,79  (34 907,82) 

Accions i participacions no Directiva 36.1.d)       

           PARTICIPACIONS|HENDERSON GL EUR  280 144,37  -  278 333,41  (1 810,96) 

           PARTICIPACIONS|CREDIT AG ASSET EUR  329 550,06  -  396 798,79  67 248,73  

           PARTICIPACIONS|DEXIA MANAGEMEN EUR  226 889,52  -  232 956,56  6 067,04  

TOTALS  Accions i participacions no Directiva 36.1.d)   836 583,95  -  908 088,76  71 504,81  

Accions i participacions d’ inversió lliure       

           PARTICIPACIONS|EACM/MELLON EUR  202 015,97  -  191 368,74  (10 647,23) 

           PARTICIPACIONS|AA PLC EUR  1 201,09  -  596,27  (604,82) 

TOTALS  Accions i participacions d’ inversió lliure   203 217,06  -  191 965,01  (11 252,05) 

 

TOTAL Cartera Exterior   3 564 050,14  12 342,56  3 581 525,44  17 475,30  
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Descripció 

 

Divisa 

 

Import Nominal 

Compromès 

 

Valor raonable 

 

Venciment del 

contracte 

 

Compres al comptat      

Futurs comprats      

           FUTUR|F EUROUSD FIX|125000USD USD 374 250,92  374 249,65  19/03/2012 

           FUTUR|F US TR10T|100000|FISICA USD 193 725,64  201 823,92  21/03/2012 

           FUTUR|NZD/USD 1000|100000NZD NZD 57 283,34  59 773,74  19/03/2012 

           FUTUR|F JPY/USD|12500000JPY JPY 123 285,76  125 153,92  19/03/2012 

           FUTUR|F CAD/USD|100000CAD CAD 73 693,92  75 581,04  20/03/2012 

           FUTUR|F UK 10YR GILT|100000|FISICA GBP 136 486,07  140 152,20  28/03/2012 

TOTALS  Futurs comprats   958 725,65  976 734,47   

Altres compres a termini      

Altres compromisos de compra      

           ALTRES|IIC|LU0463469121 EUR 230 491,00  222 960,00   

           ALTRES |IIC|LU0442866884 EUR 196 713,99  188 219,39   

           ALTRES |IIC|LU0256049627 EUR 321 842,98  318 332,72   

           ALTRES |IIC|IE00B60BDY91 EUR 104 530,24  99 369,40   

           ALTRES |IIC|IE00B4R5BP74 EUR 313 848,00  313 817,00   

           ALTRES |IIC|IE00B2B34Q54 EUR 202 015,97  191 368,74   

           ALTRES |IIC|GB00B62ZD611 EUR 280 144,37  278 333,41   

           ALTRES |IIC|FR0010259937 EUR 329 550,06  396 798,79   

           ALTRES |IIC|FR0000991747 EUR 163 921,72  163 576,76   

TOTALS  Altres compromisos de compra   2 143 058,33  2 172 776,21   

Vendes al comptat      

Futurs venuts      

           FUTUR|FUT EUROSTOXX|10 EUR 357 100,00  369 280,00  16/03/2012 

           FUTUR|NZD/USD 1000|100000USD USD 57 283,34  59 773,74  19/03/2012 
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Descripció 

 

Divisa 

 

Import Nominal 

Compromès 

 

Valor raonable 

 

Venciment del 

contracte 

 

           FUTUR|F JPY/USD|12500000USD USD 123 285,76  125 153,92  19/03/2012 

           FUTUR|FUT BUND 10Y|100000|FISICA EUR 271 300,00  278 080,00  8/03/2012 

           FUTUR|F CAD/USD|100000USD USD 73 693,92  75 581,04  20/03/2012 

TOTALS  Futurs venuts   882 663,02  907 868,70   

 

TOTALS  3 984 447,00  4 057 379,38   



 
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, F.I. 
 
Informe de gestió de l’exercici 2012 

 
 

 37 

 

InverCaixa 

Entorn Econòmic i de Mercats 
 
Factors econòmics determinants. En un entorn de desacceleració del creixement mundial, 
la crisi de finançament de la Zona Euro juntament amb les actuacions de les autoritats 
monetàries, han estat els elements que més han influït en les economies. L'enduriment de 
condicions fiscals i financeres ha incrementat el procés recessiu a Europa, amb impacte en 
el creixement mundial, tant en les economies desenvolupades com a les emergents. Els 
Bancs Centrals han mantingut i intensificat les polítiques monetàries expansives. 
 
Els mercats de renda fixa han estat condicionats per l'entorn de creixement limitat, la crisi 
de finançament perifèric i l'excés de liquiditat que han propiciat les polítiques monetàries 
expansives dels països desenvolupats, mantenint-se les rendibilitats ofertes pel deute dels 
estats considerats com a refugi en zona de mínims i que fins i tot han arribat a oferir 
rendibilitats negatives. Per contra les primes de risc dels països perifèrics han arribat a zona 
de màxims, descomptant una alta probabilitat de trencament de la zona euro. L'anunci del 
BCE d'un programa de compra de bons dels països amb problemes de finançament ha 
permès relaxar-les.  
 
Els mercats de crèdit han tingut un bon comportament durant l'exercici. El context de tipus 
d'interès baixos, l'excés de liquiditat i un entorn de creixement moderat a nivell mundial, 
juntament amb la reducció de les primes de risc ha suposat la reducció dels diferencials de 
crèdit i la revaloració del deute corporatiu. Els actius sense grau d'inversió (High Yield) han 
estat els que millor comportament han presentat. 
 
Mercats borsaris: les borses han tingut un bon comportament durant el 2012, amb 
divergències geogràfiques. L'excés de liquiditat i la reflació d'actius que genera, juntament 
amb la relaxació de les primes de risc han estat els principals catalitzadors dels índexs 
borsaris. La borsa espanyola, dins dels principals mercats borsaris, ha estat l'únic que ha 
acabat en territori negatiu. 
 
 
Evolució de mercats 
 
Donada la seva activitat, l'ús d'instruments financers pel Fons està destinat a la consecució 
del seu objecte social, ajustant els seus objectius i polítiques de gestió dels riscos de mercat, 
crèdit, i liquiditat d'acord als límits i coeficients establerts per la Llei 35/2003, de 4 de 
novembre, i successives modificacions, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i desenvolupats 
pel Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual es reglamenta aquesta Llei i les 
corresponents Circulars emeses per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.  
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InverCaixa 

Despeses d’I+D i Medi Ambient 
 
Al llarg de l’exercici no ha existit activitat en matèria d’investigació i desenvolupament. 
 
En la comptabilitat de l’Entitat corresponent als comptes anuals de l’exercici 2012 no existeix 
cap partida que hagi de ser inclosa en el document a part d’informació medi ambiental. 
 
 
Accions pròpies 
 
Al Fons no li aplica el referent a les accions pròpies. 
 
 
Fets posteriors al tancament al 31 desembre 2012 
 
Amb data 22 de febrer de 2012, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha resolt 
autoritzar, a sol·licitud de BANCA CÍVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., com 
entitat gestora, i de CECABANK, S.A., com entitat Dipositària, la fusió per absorció de 
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI, FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI, per FONCAIXA 
CONSERVADOR VAR 3, FI. 
 
 
 
 
 


