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1. FUNDACIÓ SEIRA

Origen i finalitat
La Fundació Seira és l’expressió de la voluntat dels ex-socis d’una gran cooperativa (Ecotècnia sccl) i la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya (FCTC) de constituir amb els fons irrepartibles resultants de la transformació, una entitat que preservi i doni sentit al
patrimoni col·lectiu generat per la cooperativa.
Així neix Fundació Seira per a la innovació i projecció del cooperativisme, el
març del 2008, amb la finalitat de donar suport i promocinar el cooperativisme,
especialment el de treball associat.
Actualment, la Fundació Seira dedica tots els seus esforços a la creació i l’impuls
d’instruments que facilitin l’accés de les cooperatives al capital i als serveis financers.

Principis rectors

Per què Seira?
Seira és un terme d’origen grec que significa
“remar junts, avançar en la mateixa direcció”. És un
nom que s’escau a una entitat de suport al
cooperativisme i que, a més, expressa la voluntat
de treballar coordinadament amb el conjunt del
moviment cooperatiu.

La Fundació Seira s’inspira en els valors i els principis propis del cooperativisme per
al desenvolupament de la seva activitat, incorporant-hi a més els següents aspectes clau:


Innovació: permanent voluntat de cercar noves estratègies, metodologies o espais amb què articular i impulsar el cooperativisme.



Palanquejament i partenariat: multiplicació de l’impacte de cada projecte atraient i treballant amb tots aquells agents amb qui es
puguin compartir objectius i mitjans.



Diversitat de projectes i, alhora, focalització: l’acció de la Fundació Seira ha d’obrir-se a molts possibles àmbits d’intervenció, però
s’ha de concretar de manera que s’obtinguin resultats tangibles i efectius.



Complementarietat: l’activitat de la Fundació Seira no pretén substituir o solapar-se amb la d’altres agents del moviment cooperatiu,
sinó sumar amb aquests i contribuir a fer més grans els efectes de l’acció desenvolupada.
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Coordinació: amb la resta de les organitzacions al servei del cooperativisme, i molt particularment amb la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya.



Recerca, innovació i prospectiva: articulació d’activitats destinades a estimular les cooperatives perquè explorin nous sectors
d’activitat, nous instruments financers, noves metodologies i processos organitzatius.



Aliances estratègiques per crear i promoure instruments per al finançament de les empreses cooperatives: col·laboració amb
organitzacions que ofereixen finançament a cooperatives i impuls de nous instruments que complementin les seves necessitats
financeres. Particularment important considerem: la millora de la solvència, la millora de la liquiditat i les garanties.



Suport a projectes estratègics del cooperativisme: que cobreixin necessitats generalistes (formació, informació, creació,
finançament, comercialització, internacionalització.....) i estiguin impulsats des d’experiències i/o per entitats representatives.
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2. L’ENTORN. LÍNIES D’ACTUACIÓ
Durant 2013 el marc en el que s’ha desenvolupat l’activitat de la Fundació Seira s’ha caracteritzat per una lleugera millora de les perspectives
cap el final de l’exercici.
A les entitats financers en general, encara hi ha una forta tendència a la restricció creditícia, i quan es concedeix és mitjançant préstecs amb
conveni ICO, per tal de complir amb els coeficients de solvència del sector, i es preveu que continuï així durant 2014.
Paral·lelament, també ha quedat palesa l’escassetat de projectes empresarials entre les cooperatives de treball suficientment confiables.
Aquesta manca de projectes, unida a la impossibilitat de rebre el suport del Govern i del conjunt de l’economia social catalana ha obligat a la
societat de garantia recíproca Oinarri a renunciar als seus plans d’implantació a Catalunya.
Per les característiques de societat avaladora mutualista especialitzada en l’economia social, Oinarri és una peça essencial i, afortunadament
aquest moviment sols representa una reducció en els recursos catalans dedicats a l’aixecament i anàlisi de projectes, però es manté viu el
conveni amb Fundació Seira pel que continua sent una entitat activa per les cooperatives de treball federades.
Aquest fet ens fa reflexionar sobre la importància no tan sols en les fonts de finançament, sinó de la necessitat de treballar en la millora de la
cultura financera i empresarial, per tal d’aconseguir empreses i projectes sòlids que transmetin la suficient confiança a l’entorn, començant pel
finançament.
Aquesta manca de projectes també es pot observar si comparem l’activitat de les entitats financeres integrades a la Xarxa Financoop amb la
de l’exercici anterior, on tot i la voluntat de continuar treballant “business as usual” amb les cooperatives el nombre de projectes ha estat menor
aquest any. Les empreses cooperatives continuen treballant majoritàriament amb les entitats financeres convencionals i la incorporació
d’entitats financers cooperatives entre el seu pool bancari és lenta.
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La situació de l’entorn macroeconòmic i de les empreses aquest any 2013 és el següent:


Indicadors macroeconòmics any 2013:

o Dificultats per adaptar la nova llei de pagaments que
s’adapta a la directiva europea.

o Atur superior al 25%.

o Increment del producte financer “confirming”, que facilita el
finançament de circulant, però que incrementa despeses
financeres i evita el compliment de la nova llei de pagaments
per part de les grans empreses.

o Prima de risc propera als 400 punts bàsics.
o Diferencial dels préstecs per sobre del euribor a 1 any
superior al 6 punts.
o Continua la contracció del consum intern.

o Increment del cost del finançament i per tant de les
despeses financeres.

o Continuen les retallades en els serveis públics bàsics com
pot ser l’educació, la sanitat i el servei a les persones.

o Baix rati de liquiditat i solvència.
o Augment en l’exigència de garanties personals i reals.



o Noves oportunitats en l’àmbit de la col·laboració públicprivada, però cal donar solucions al finançament.

Indicadors financers per les empreses l’any 2013:
o Baix coeficient de capitalització.

o Augment de les exportacions i millora en competitivitat (via
contenció salarial) davant la caiguda de la demanda interna.

o Elevat endeutament (>65% i gaire bé 100% bancari).

o Menys del 10% de les empreses treballen en la millora en la
planificació i el control financer com a eix estratègic. La
majoria de les empreses tenen suport en l’assessorament
comptable, fiscal i laboral, però molt poques són conscients
de la necessitat de suport a nivell financer i econòmic.

o Elevat endeutament bancari a curt termini (gaire bé el 90%
de l’endeutament) per reducció finançament de circulant i
reconversió en préstecs ICO- liquidesa.
o Reduït fons de maniobra, negatiu en molts casos.
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En aquest context, és necessari focalitzar l’activitat de la Fundació en la formació, orientació i creació d’eines i recursos financers en la millora
de la cultura financera empresarial per tal de facilitar l’accés al finançament.
Les línies d’actuació de Fundació Seira l’any 2013, amb la direcció de Miquel Miró, d’acord amb la nova orientació de la Fundació, han estat:


Gestió del patrimoni



Millora del finançament de les cooperatives.



Projectes estratègics

.

Gestió del patrimoni
D’acord amb el criteri establert a la Nova Orientació de la Fundació
(2010), una part del patrimoni ha de procurar els ingressos per
mantenir l’activitat de la Fundació mitjançant inversions en productes
financers de perfil prudent, que assegurin una rendibilitat mitjana,
mentre que un altra part s’ha d’utilitzar per impulsar instruments útils
pel finançament de les cooperatives.
En quant a la part del patrimoni invertida per obtenir ingressos
financers, la política establerta és la de migrar progressivament des de
les entitats financeres convencionals, en què estava íntegrament
invertit el 2010, cap a entitat financeres cooperatives, sempre amb
productes de perfil prudent. Així:
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Patrimoni Fundacional
21

Entitats
cooperatives

48 Entitats
convencionals
31

Instruments
financers
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Entitats Financeres

1
38

Caixa Enginyers
50

11

Laboral Kutxa
Caixabank
CatalunyaCaixa

Instruments Financers

13
1
9

El preu mig del rendiment del patrimoni invertit és
del 3,50% en data 31/12/2013.
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Gicoop
Aposta
Sicoop
Laboral Kutxa
Eroski
Fiare-BPE
Oinarri
Coop57
ASCA
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Millora del finançament de les cooperatives
L’exercici 2013 l’activitat de Fundació Seira en la recerca d’aliances per millorar el finançament ha estat:


Millora de la solvència:
o Disseny d’un programa per a la capitalització de les cooperatives d’iniciativa social, aprofitant l’experiència dels programas
italians mitjançant Fiare/Banca Popolare Etica: impulsar un pla de finançament de les noves aportacions a capital dels socis de
les cooperatives, així com la captació de fons europeus.
o Participar en l’activitat financera de la societat SICOOP SCR mitjançant préstecs participatius entre 150.000 i 1.500.000.-euros.
El 2013 s’ha realitzat una operació amb una cooperativa de treball per import de 300.000.-euros conjuntament amb Gicoop SL.
o Impulsar l’activitat financera de GICOOP SL, una societat que agrupa inversors privats de doble retorn (social i financer) i que
inverteix en cooperatives mitjançant préstecs participatius, o títols participatius entre 20.000 i 150.000.-euros. El 2013 EL Grup
d’Inversors Cooperatius ha aprovat un total de 6 operacions que totalitzen 660.000.-euros. D’aquestes 6 operacions, 4 són
cooperatives i la resta són una societat civil i una limitada laboral que durant 2013 s’han transformat en cooperativa treball,
d’acord amb els condicionants de l’operació de GICOOP SL. L’impuls a les cooperatives rebut des de Gicoop ha de suposar la
creació de més de 30 llocs de treball i una inversió induïda de 2,2 milions d’euros.



Desenvolupament de nous recursos (sigui en aliança o liderant-ho) i instruments:
o Potenciació de la Xarxa Financoop com a font de millores d’accés al capital i als serveis financers de les cooperatives.
o La celebració a l’Octubre de la 2ª Jornada Internacional de Finances Cooperatives FINANCOOP 2013.
o Suport a la societat de garantia recíproca OINARRI SGR a Catalunya, un instrument clau per desenvolupar nous productes com
el mecanisme d’avenç de les factures ajornades pel Govern i, en general, per avalar les operacions de les cooperatives amb
qualsevol entitat financera.
o Paral·lelament s’ha continuat recolzament a COOP 57, FIARE, CAIXA D’ENGINYERS, LABORAL KUTXA i ACCIÓ SOLIDÀRIA
CONTRA L’ATUR.
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o Promoure que les entitats financeres desenvolupin nous instruments financers per a cooperatives: posada en marxa d’un
mecanisme pel descompte de les factures ajornades al Govern, mitjançant les entitats de la Xarxa Financoop: Oinarri, Caixa
d’Enginyers, Coop 57 i Laboral Kutxa.
o Lideratge d’un nou instrument financer els Grups d’Estalvi Solidari Territorial (GEST), adaptant la figura dels clubs de les
CIGALES de França, amb el suport del SOC i la col·laboració d’Aposta i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.


Incrementant l’impacte de la feina a partir d’aliances amb socis estratègics.

L’estratègia de SEIRA per formar aliances amb socis estratègics que multipliquin els recursos econòmics i aportin coneixement, ha possibilitat
que amb aproximadament una aportació compromesa de 3 milions d’euros a diferents entitats de la Xarxa Financoop, aquestes disposin de 34
milions d’euros pel finançament de les cooperatives de treball. El que representa una millora de més d’1 milió d’euros en relació a les dades de
2012, gràcies a la posada en marxa del Grup d’Inversors Cooperatius.
La taula següent recull el segment de necessitats que cobreix cada instrument amb l’aportació de Fundació Seira, i els límits de les operacions:
Segment (finalitat)

Necessitat
coberta

Rang (k€)

ASCA

Joves coops

Liquiditat

< 20

COOP 57

Totes

Liquiditat

< 200

GICOOP

Joves coops i en creixement

Solvència

20 - 150

CAIXA D’ENGINYERS

Joves coops i en creixement

Liquiditat

< 3.000

SICOOP

Creixement i consolidació

Solvència

150 – 1.500

CAJA LABORAL

Creixement i consolidació

Liquiditat

< 600

AVALIS

Creixement i consolidació

Garanties

< 1.500

FIARE

Totes

Liquiditat

< 3.000

OINARRI

Totes

Garanties

< 300
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Gràcies a l’acció de Fundació Seira, el cooperativisme de treball disposa d’entitats financeres amb metodologia i productes adaptats per a
cobrir TOTES necessitats financeres a totes les fases per les que passa la vida d’una empresa. Queda però per resoldre en aquest camp el
finançament preempresa, una assignatura pendent per a l’emprenedoria en general.
Quant al nombre d’operacions realitzades durant 2013, l’activitat de les entitats de la Xarxa FINANCOOP amb les cooperatives de treball ha
estat la següent:
N. Operacions
2012

Import total
2013
6

GICOOP

Import mitjà

660.000

110.000

COOP 57

65

43

1.501.965

34.930

ASCA

4

2

36.000

18.000

FIARE

3

3

100.000

33.333

LABORAL KUTXA

6

5

380.000

76.000

9 socis

40.981

4.553

8

542.634

67.829

LABORAL KUTXA
CAIXA ENGINYERS
OINARRI

33

32

3.690.647

115.333

SICOOP

1

1

200.000

200.000

AVALIS

1

0

0

0

113

109

7.152.227

En total, les entitats financeres participades per SEIRA han realitzat 109 operacions amb cooperatives el 2013, amb un volum
total de 7,1 milions d’euros.
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Projectes estratègics


Millora de la comunicació de Fundació Seira: desenvolupament de la pàgina web, implementació d’eines per a les xarxes socials i pla de
comunicació.



Programa de Beques: concedit 6.596,.-euros en beques de formació a 12 estudiants per a cursar cursos d’especialització en economia
cooperativa.



Participar activament en la revista ANUAL de les cooperatives de treball “.COOP”



Suport al programa de la FCTC “Municipi Cooperatiu”, de creació i consolidació de cooperatives a nivell local. Xerrades i conferències
presentant en diferents municipis els “Nous Instruments financers per a cooperatives”.



Programa FES GEST amb Aposta i la Federació de Cooperatives Agràries en el marc del Programa d’Innovadors del SOC.



Participació activa en l’Associació Fiare Catalunya. Desembre del 2013 Projecte FIARE s’integra a Banca Popolare Etica, la
cooperativa per accions italiana que esdevindrà una nova entitat financera, ètica i social.
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3. DIMENSIÓ ECONÒMICA
Els comptes estan auditats.

a. Balanç de situació:
ACTIU

Notes

ACTIU NO CORRENT

2013

2012

7.038.391,58

6.761.173,15

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET
Fons propis

Immobilitzat material

5

368,93

553,63

Inversions fnanceres d'empreses del
grup i associadas a llarg termini

7

239.401,61

250.000,00

Inversions financeres a llarg termini

8, 9 i 10

6.798.621,04

6.510.619,52

Excedents pendents d'aplicació en activitats
fundacionals

3.926.524,81

4.060.508,39

Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

100.219,22

392.730,47

Ajustos per canvi de valor

66.212,47
2.435,74

70.488,72
119.675,63

PASSIU NO CORRENT

31.571,01
3.447.722,74
8.140,00
370.442,85

202.566,12
3.434.388,70
233.389,22

ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats
i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i
prestació serveis
Altres deutors
Altres crèdits amb les
Administracions Públiques
Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents

8, 9
8,9
13
8, 9 i 10

PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Altres deutes a curt termini
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Altres deutes amb les Administraciones
Públiques
Periodificacions a curt termini

10.964.916,39 10.821.681,54

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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2013

2012

10.655.805,59 10.309.419,84
11

Fons dotacionals o fons socials

Creditors varis

TOTAL ACTIU

Notes

10.587.452,22 10.556.707,34
10.289.048,62 10.223.481,79
267.658,72

288.617,59

3

30.744,88

44.607,96

10

68.353,37

-247.287,50

116.642,16

8, 12
8, 12
13
16

139.222,81

192.468,64

373.038,89

137,06
137,06

314,78
314,78

192.331,58

217.826,11

184.817,19

211.763,08

7.514,39

6.063,03

-

154.898,00

10.964.916,39 10.821.681,54
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b. Compte de resultats:
Notes
Ingressos per les activitats
Vendes i prestacions de serveis
Subvencions, donacions i altres ingressos
Ajuts concedits i altres despeses
Ajuts concedits
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Reparacions i conservacions
a.2) Serveis professionals independents
a.3) Transports
a.4) Serveis bancaris
a.5) Publicitat i relacions públiques
a.6) Altres serveis
b) Tributs
c) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials
Amortizació de l'immobilitzat
Altres resultats
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
Variació del valor raonable en actius financers
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre beneficis
EXCEDENT DE L'ENTITAT

(Deure) Haver
2013
199.269,88
44.371,88
154.898,00
-167.380,04
-293.880,31
-293.571,31
-16.355,55
-254.379,62
-2.241,50
-1.555,47
-4.111,91
-14.927,26
-80,00

2012
65.907,05
65.907,05
-47.300,00
-47.300,00
-75.687,47
-248.560,36
-247.968,22
-234.936,72
-1.501,51
-5.179,81
-6.350,18
-82,38

9.d

-229,00

-509,76

5

-184,70
129,07

-301,45
-4.116,61

-262.046,10

-310.058,84

321.962,35
-232,27
-28.939,10
-28.809,84
-129,26
292.790,98

364.537,94
-0,14
-9.871,00
-3.000,00
-6.871,00
354.666,80

30.744,88
30.744,88

44.607,96
44.607,96

16.a
16.b
16.c
16.d

9.a, 9.c i 10

7
9.b i 10

13.b
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c. Quadre d’aplicació d’ingressos i despeses a l’activitat de la Fundació Seira:
Ingressos

INGRESSOS

Donacions
Subvencions
Vendes i prest.
Serveis
Ingressos
financers

Total

General

Estudis i
jornades

Financoop 2013

Beques
form.
empres.

GICOOP

Servei
d'Orientació
Financera

GEST

Publicacions

Xarxa
Nous proj
FINANCOOP

0,00
154.898,00

154.898,00

44.371,88
321.962,35

321.962,35

Altres ingressos

2.030,82

2.030,82

TOTAL
INGRESSOS

523.263,05

323.993,17

14.413,42

28.264,46

14.413,42

28.264,46

1.694,00

-

-
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-

154.898,00

1.694,00

-

Comunicació
Seira
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Despeses
DESPESES

Total

DESP.
ESTRUCTURALS

Estudis i
jornades

Financoop
2013

Beques
form.
empres.

GICOOP

Servei
d'Orientació
Financera

GEST

Publicacions

Xarxa
FINANCOOP

0,01

0,05

0,05

0,25

0,10

0,00

0,01

0,10

Nous
Comunicació
projectes
Seira
/inversions
0,13

0,05

0,25
Despeses
Personal

174.167,02

16.713,13

668,53

3.342,62

194.480,74

25.341,64

6.388,80

39.763,88

3.342,62 16.713,13

6.685,25

107.314,51

668,53

78.097,92

32.483,58

16.939,18

509,14

6.685,25

8.690,83

3.342,62

Serv.
Profesionals
Beques

6.596,00

12.404,92

6.596,00

Administració
i serveis

67.853,57
Comunicació
Desplaç. i
manuten.

12.728,60

6.197,98

509,14

2.545,72

2.545,72 12.728,60

5.091,44

3.630,00

5.091,44

6.618,87

2.087,98

8.556,64

2.545,72
480,00

3.057,82

5.498,82

Desp financ.
Amortitz.
Imm.
Tases

1.787,74

1.787,74

184,70

184,70

80,00

80,00

1.902,33

358,40

Altres desp.

1.384,00

159,93

16.693,70

18.933,19

Deteriorament
i pèrdues
d'inversions
i finançament

30.711,45
Impost

12.500,00

0,00

0,00

492.518,17

57.194,21

18.211,45

TOTAL GASTOS

11.196,47

45.652,22 12.484,34 41.941,73
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11.776,69

207.497,41

33.661,25

35.486,96
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Criteris aproximats de repartiment de les despeses de personal entre els diferents programes: proporcional entre ells a partir de la càrrega de
treball per a cadascun, exceptuant les despeses estructurals (necessàries) i aquells que són exclusivament imputables a un programa concret
com és el cas del Fes Gest. La proporció de càrregues de treball és la següent:
- Estudis i jornades
- Beques
- GICOOP
- Serveis d’orientació financera
- Publicacions
- Financoop
- Nous projectes
- Comunicació Seira

1%
0,5%
25%
10%
1%
15%
13%
5%

d. Destí de les rendes netes a les finalitats fundacionals:
Càlcul de despeses estructurals (necessàries) i despeses fundacionals per a l’exercici 2012:
-

Despeses estructurals (necessàries): No imputades a activitat fundacional:
o Despeses financeres
1.787,74
o Amortització immobilitzat
184,70
o Tases
80

-

Parcialment imputades a activitat fundacional:
o Despeses de personal
16.713,13
o Serveis professionals
25.341,64
o Administració i serveis
12.728,60
o Altres despeses
358,40

-

Total despeses estructurals necessàries:

57.194,21

[17]

Memòria d’activitats. 2013.

-

Fundació Seira.

Despeses fundacionals:
Totalment imputades a activitat fundacional:
o Beques
o Comunicació
o Desplaçament i manutenció

6.596,00
6.197,98
8.556,64

Parcialment imputades a activitat fundacional (70%):
o Despeses de personal
157.453,89
o Serveis professionals
169.139,10
o Administració i serveis
55.124,97
o Altres despeses
1.543,93
o Despeses per pèrdues i deteriorament
de les inversions
30.711,45
-

Total despeses de l’activitat fundacional:

435.323,96

Criteri per a la imputació parcial: en funció de les hores de dedicació del personal de Seira als programes en relació amb el funcionament
general:
- 90% de hores dedicades a programes => 90,4% despesa
- 10% de hores dedicades al funcionament general => 9,6% despesa
Càlcul de les rendes netes i de l’aplicació mínima obligatòria a futura activitat fundacional:
o
o
o
o
o
o

Ingressos totals:
Despeses necessàries:
Rendes netes:
70 % rendes netes:
Despeses fundacionals:
Excés d’aplicació

523.263,05
57.194,21
466.068,84
326.248,19
-435.323,96
-109.075,77
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Tal i com s’observa, en l’exercici 2013 s’han aplicat més del 70% de les rendes netes a finalitats fundacionals.

e. Distribució d’excedents:
-

Excedent de l’exercici: 30.744,88

-

Pendent d’aplicació per activitats fundacionals: -78.330,89

-

A increment del Fons Patrimonial: 109.075,77
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4. DIMENSIÓ SOCIAL: PROGRAMES
Beques per a la formació empresarial:
Amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament professional dels dirigents de les empreses cooperatives, s’ha realitzat la 4a edició d’aquesta
convocatòria de beques, consistent en una aportació econòmica a fons perdut (màxim 30% del cost total) per sufragar una part del cost d’un
programa de formació superior (tipus postgrau, màster empresarial o similar), atorgable a aquelles persones membres de cooperatives que
acompleixin amb els criteris d’adjudicació prèviament establerts.
Aquest 2013, continuant amb el 2012, s’han mantingut els criteris per a poder incloure persones aturades amb interès en treballar en
cooperatives així com d’altres cursos especialitzats en la gestió cooperativa. Enguany s’han concedit 12 beques per un import global de 6.596
euros.

Publicacions



Puntcoop, la nova revista cooperativa: revista especialitzada en el cooperativisme de treball amb una nova imatge moderna, dinàmica,
amb contingut de difusió, de reflexió i anàlisi, amb una tirada d’un sol exemplar anual i 5.000 exemplars.
Edició de la revista Nexe: La revista Nexe va passar l’any 2012 a ser en format digital exclusivament.

Impuls a diverses línies de finançament per a les cooperatives:
GRUP D’INVERSORS COOPERATIUS SL: Seira el 10 de desembre de 2012, va portar a terme la constitució d’una nova societat d’inversions
que complementés els actuals instruments financers a l’abast de les cooperatives, atraient socis inversors privats de doble retorn (econòmic i
social) i centrada en aportar recursos a mig i llarg termini per a projectes empresarials cooperatius en creixement, mitjançant préstecs
participatius, aportacions al capital o altres instruments financers. L’any 2013 es van estudiar 10 operacions, i finalment es van aprovar
préstecs participatius a 6 empreses per un total de 660.000 euros.
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OINARRI SGR: A finals de 2011 Seira va signar un annex al conveni de col·laboració amb Oinarri, SGR. Mitjançant aquest nou annex la
Fundació Seira amplia el capital aportat en 200.000 euros com soci protector, i reforça el refiançament de les operacions. Permet així ampliar
el ventall d’operacions per a les cooperatives federades a operacions de circulant, inversions i refinançament de passiu, així com l ’import
màxim de les operacions fins els 300.000.-euros. Ja són més de 64 cooperatives sòcies a Catalunya i més de 3,5 milions de risc viu per part
d’Oinarri SGR.
ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR: el fons creat per Fundació Seira i Fundació Acció Solidària contra l’Atur pel finançament de joves
cooperatives dotat inicialment amb un préstec de 100.000.-euros ha permès donar suport a més de 14 projectes empresarials. El Patronat va
decidir ampliar-lo en 100.000.-euros atès la bona marxa de les sol·licituds de projectes i que és quasi l’únic recursos de finançament aliè per a
joves cooperatives existent en el mercat. Presenta un risc viu de 103.302 euros i només una operació de 13.328 euros amb risc de fallida.
COOP 57: Fundació Seira ha unificat tot el suport a la cooperativa de serveix financers, el 2012 la participació a COOP 57 s’ha reduït a
200.000.-euros. Durant 2012 des de Coop 57 s’ha realitzat 65 operacions de finançament amb cooperatives.
FIARE: S’ha signat un conveni juntament amb la FCTC pel que les cooperatives federades obtenen unes condicions avantatjoses en les
operacions financeres amb l’entitat. Durant 2013 s’han realitzat -- operacions amb cooperatives de treball.
SICOOP SA: El 2012 es va formalitzar la incorporació de la Fundació Seira a SICOOP SA, mitjançant la compra d’una part de les accions de la
societat en mans de Clade Desenvolupament. La societat que compta amb un capital compromès de 15,5 milions d’euros, ha realitzat 5
operacions de préstec participatiu amb diferents cooperatives. L’any 2013 no s’ha realitzat cap inversió per manca de projectes financiables.
LABORAL KUTXA, durant 2013 Fundació Seira ha consolidat la relació amb Laboral Kutxa, a Catalunya aquesta ha realitzat un total de --operacions amb cooperatives de treball.
BANCA ETICA: El 2012 Fundació Seira s’ha incorporat com soci a la cooperativa italiana per accions BANCA ETICA, en el marc del procés
d’integració de l’Associació Fiare a la cooperativa italiana de crèdit. Aquesta integració deuria facilitar l’operativa d’una nova entitat financera
cooperativa especialitzada en economia social cap a mitjans del 2014 amb l’obertura d’una nova oficina bancària al País Basc.
Projecte FES GEST CATALUNYA: adaptació a la realitat socioeconòmica dels clubs d’inversors solidaris de França (Cigales). En el marc del
Programa d’Innovadors del SOC es dinamitza territorialment el projecte amb col·laboració amb Aposta, escola de cooperatives i la Federació
d’Agràries.
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Difusió del cooperativisme a través del web de Seira: amb l’objectiu de donar visibilitat a l’economia cooperativa, a l’activitat del sector i
també òbviament a la de la mateixa Fundació Seira, s’ha continuat desenvolupant el web www.fundacioseira.coop, des del qual es poden
veure les publicacions editades, les principals notícies de l’actualitat cooperativa catalana i els programes en curs de Seira.
Manual de finances cooperatives: manual en format electrònic sobre instruments pel finançament de les empreses cooperatives. L’any 2013
es realitza el número sobre els títols nominatius, participatius i obligacions.
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5. ÒRGANS DE GOVERN.
a. Patronat
Perfecto Alonso
Miquel Cabré
Núria Ballesteros
Gemma García
Ermen Llobet
Miquel Canet
David Vargas
Manel Cendón
b. Direcció

president
vicepresident primer
vicepresident segon
secretari
vocal
vocal
vocal
vocal

Miquel Miró

En data Novembre del 2013, s’incorpora la nova directora de Fundació Seira, Joana Gómez.
En Miquel Miró ha sabut dirigir la fundació cap a un creixement sòlid que permet encarar el futur amb garanties i
solvència. Per la feina feta i per la que seguirà fent: moltes gràcies.
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