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NOTA DE PREMSA - RESULTATS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019  
València, 26 de juliol de 2019 

 

CaixaBank obté un benefici semestral de 622 milions 
després d’assumir el cost de l’acord laboral 

 
• El resultat del Grup es veu impactat essencialment per l’acord laboral assolit      

durant el segon trimestre, que ha suposat una despesa de 978 milions  (685 milions 
nets) i que permetrà 2.023 extincions indemnitzades d’adhesió voluntària.  
 

• Sense aquest impacte, el resultat del semestre hauria assolit els 1.307 milions 
(+0,7 %). El resultat del negoci bancari i assegurances se situa en 295 milions d’euros 
(+21,4 %, excloent-ne l’efecte de l’acord laboral). 
 

• L’entitat supera, per primera vegada, els 600.000 milions en volum de negoci 
(+4,9 %) gràcies a l’èxit comercial: els recursos creixen fins als 380.864 milions d’euros 
(+6,2 % el 2019). Així mateix, el crèdit a la clientela brut se situa en 230.867 milions 
d’euros (+2,7 % durant l’any) i la cartera sana augmenta un 3,3 %. 
 

• La ràtio de morositat es redueix fins al 4,2 % (-46 punts bàsics durant el semestre). 
A més, els saldos dubtosos descendeixen 793 milions d’euros durant el semestre (-581 
milions d’euros durant el trimestre) i se situen en 10.402 milions d’euros a causa de la 
gestió activa de la cartera. 
 

• CaixaBank accelera les iniciatives de transformació previstes en el Pla Estratègic, i 
avança al juny del 2020 l’objectiu de disposar de 600 oficines Store. Després de l’acord 
laboral, es reafirma el compromís de l’entitat amb la inclusió financera i la proximitat al 
territori, amb la consolidació de la xarxa de 1.081 oficines rurals. 

 
 

 Els actius líquids totals se situen en 87.574 milions d’euros, amb un creixement de 
8.044 milions d’euros l’any a causa de l’evolució positiva del gap comercial i a un volum de 
noves emissions superior als venciments. 
 

 La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa a 30 de juny en l’11,6 %. Si s’exclou 
l’impacte de -11 punts bàsics per la primera aplicació de la normativa IFRS16 i de -5 punts 
bàsics de l’ajust dels requeriments de risc de crèdit pel finançament de béns immobles, 
l’evolució del semestre ha estat de +14 punts bàsics per generació orgànica de capital i +7 
punts bàsics per l’evolució dels mercats i altres impactes. 
 

 CaixaBank reforça el lideratge en banca digital amb un 59,4 % de clients digitals a       
Espanya (6,3 milions de clients). Així mateix, CaixaBank ha estat triat Millor Banc a Espanya 
2019, Millor Banca Responsable a l’Europa Occidental 2019 i Millor Transformació Bancària 
a l’Europa Occidental 2019 per la revista britànica Euromoney. 
 

 Durant el segon trimestre, CaixaBank ha finalitzat la venda de la participació que tenia a 
Repsol.  

 

mailto:prensa@caixabank.com
http://caixabank.com/comunicacion


@CaixaBank_cat  

 

 
Direcció Executiva de Comunicació i Relacions Externes de CaixaBank 

Tel: +34 93 404 13 98    premsa@caixabank.com http://caixabank.com/comunicacion                                 Av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona   

NOTA DE PREMSA - RESULTATS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 
València, 26 de juliol de 2019 

  

 

València, 26 de juliol de 2019. El Grup CaixaBank, que presideix Jordi Gual i del qual Gonzalo Gor-
tázar és el conseller delegat, va obtenir durant el primer semestre del 2019 un benefici atribuït de 
622 milions, un 52,1 % menys que en el mateix període de l’any anterior. Incideix en aquesta evolu-
ció l’acord laboral assolit durant el segon trimestre, que ha suposat una despesa de 978 milions 
(685 milions nets). Si s’exclogués aquest efecte, el resultat s’incrementaria un 0,7 % respecte del ma-
teix període de l’exercici anterior, fins als 1.307 milions, i el ROTE se situaria en el 9,4 %. 
 
El marge d’interessos del primer semestre ascendeix a 2.478 milions (+1,9 % respecte del mateix 
període del 2018). Aquesta partida rep l’impacte, principalment, de l’increment dels ingressos del 
crèdit i els costos menors de finançament retail i institucional. Els ingressos core del Grup es mante-
nen     estables en l’evolució interanual. En la variació trimestral es produeixen uns ingressos core 
més alts (+1,5 %), principalment per més comissions i ingressos per contractes d’assegurances.  
 

 
Els ingressos per comissions se situen en 1.248 milions d’euros, -3,5 % respecte del mateix període 
de l’exercici anterior. En aquesta línia, les comissions bancàries, valors i d’altres ascendeixen a 
719 milions d’euros (-3,0 %), que tenen l’impacte, entre altres, de menys operacions singulars en 
banca d’inversió. 
 
Pel que fa a l’ingrés de la cartera de participades, els ingressos per dividends inclouen durant el    
segon trimestre d’ambdós exercicis el dividend de Telefónica per 104 milions d’euros. Addicional-
ment, el segon trimestre del 2019 inclou el registre de 46 milions d’euros bruts corresponent a BFA.  
 
En aquest sentit, els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació disminueixen 
294 milions d’euros (-58,4 %) respecte del mateix període de l’exercici anterior; essencialment, per la 
no atribució el 2019 del resultat de BFA i Repsol (312 milions d’euros el 2018). Si s’exclogués aquest 
efecte, l’evolució d’aquest epígraf seria positiva (+9,4 %). Durant el segon trimestre, CaixaBank ha  
finalitzat la venda de la participació que tenia a Repsol. 
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El resultat d’operacions financeres se situa en 261 milions d’euros (-10,9 %), que inclou durant el  
segon trimestre, entre altres, la materialització de plusvàlues en actius de renda fixa. El 2018 incloïa 
el registre de la revaloració de la participació de BPI en Viacer en el context de la seva desinversió i 
el resultat de l’operativa de cobertures associades a les obligacions subordinades amortitzades anti-
cipadament. 
 
A més, el segon trimestre de l’any inclou la contribució al Fons Únic de Resolució (FUR) per un     
import de 103 milions d’euros (97 milions d’euros el 2018). 
 
Creixement sostingut en crèdits i recursos durant el semestre 
  
El Grup CaixaBank supera, per primera vegada, els 600.000 milions d’euros en volum de negoci   
(recursos de clients + crèdit brut) amb un increment del 4,9 %, gràcies a l’èxit comercial. Augmenten 
els recursos de clients fins als 380.864 milions d’euros (+6,2 % el 2019). Dins aquesta partida, els  
recursos en balanç assoleixen els 276.876 milions d’euros (+6,7 %).  

 
L’estalvi a la vista assoleix els 189.951 milions d’euros. Incideix en aquesta evolució (+9,0 % durant 
l’any i +5,5 % durant el trimestre), entre altres, l’efecte estacional de les pagues dobles i la fortalesa 
de l’entitat, que supera els 4 milions de nòmines domiciliades. 
 
Destaca l’increment dels passius per contractes d’assegurances (+4 % durant l’any i +0,9 % durant el 
trimestre) gràcies a l’evolució de la cartera de productes i a l’adaptació a les necessitats dels clients. 
També sobresurt la bona evolució dels unit linked, que creixen un 16,6 % durant l’any. 
 
Respecte dels actius sota gestió, creixen fins als 98.199 milions. Incideix en la seva evolució anual 
(+4,5 %) el bon comportament dels mercats després de la caiguda a finals del quart trimestre del 
2018. El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs se situa en 66.513 milions (+3,1 % 
durant l’any, estables durant el trimestre) i els plans de pensions se situen en 31.686 milions (+7,7 % 
durant l’any i + 2,3 % durant el trimestre). CaixaBank manté una quota de mercat a Espanya del 
16,8 % en fons d’inversió i del 24,6 % en plans de pensions. 
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D’altra banda, el crèdit brut a la clientela se situa en 230.867 milions d’euros (+2,7 %) i la cartera   
sana creix un 3,3 % el 2019. Si no es considera l’efecte estacional de les bestretes a pensionistes del 
juny (1.684 milions d’euros), l’evolució de la cartera sana durant l’any és del +2,5 %. 
 
El crèdit a particulars -altres finalitats- augmenta un 5,8 % el 2019 i durant el trimestre, impulsat pel 
crèdit al consum (+8,2 % durant l’any i +4,7 % durant el trimestre) i també per l’estacionalitat positiva 
de la bestreta a pensionistes durant el segon trimestre. A més, el finançament a empreses -sectors 
productius expromotors- augmenta un 4,3 % el 2019 (+2,5 % durant el trimestre).  
 
Reducció de la morositat fins al 4,2 % 
 
La ràtio de morositat es redueix fins al 4,2 % (-46 punts bàsics durant el semestre) i els saldos dubto-
sos descendeixen 793 milions d’euros durant el semestre (-581 milions d’euros durant el trimestre) i 
se situen en 10.402 milions d’euros. La ràtio de cobertura de la morositat és del 54 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya ascendeix a 863 milions d’euros 
(+123 milions d’euros durant l’any i +50 milions d’euros durant el trimestre).  
 
La cartera de lloguer a Espanya se situa en 2.329 milions d’euros nets de provisions (-150 milions 
d’euros durant l’any i -79 milions d’euros durant el trimestre) i el total de vendes d’immobles el 2019 
assoleix els 232 milions d’euros. 
 
Les dotacions per a insolvències se situen en 204 milions d’euros, -17,6 % respecte del mateix perío-
de de l’exercici anterior.  
 
Excel·lent posició de liquiditat i solvència 
 
Els actius líquids totals se situen en 87.574 milions d’euros a 30 de juny, amb un creixement de 
8.044 milions d’euros l’any a causa de l’evolució positiva del gap comercial i a un volum de noves 
emissions superior als venciments.  
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Pel que fa a la Liquidity Coverage Ratio mitjana del Grup (LCR), a 30 de juny de 2019 és del 195 %, 
molt per sobre del mínim puntual requerit del 100 % a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
El saldo disposat de la pòlissa del BCE que a 31 de març de 2019 era de 28.183 milions d’euros es 
redueix a 14.773 milions d’euros a 30 de juny (-13.410 milions d’euros durant l’any per devolució an-
ticipada parcial del TLTROII). 
 
D’altra banda, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa a 30 de juny en l’11,6 %. Si s’exclou 
l’impacte de -11 punts bàsics per la primera aplicació de la normativa IFRS16 i de -5 punts bàsics de 
l’ajust dels requeriments de risc de crèdit pel finançament de béns immobles, l’evolució del semestre 
ha estat de +14 punts bàsics per generació orgànica de capital i +7 punts bàsics per l’evolució dels 
mercats i altres impactes. Aquesta evolució de la ràtio de capital està en línia amb l’objectiu marcat 
en el Pla Estratègic 2019-2021. 
 
CaixaBank, referent en digitalització 
 
CaixaBank reforça el lideratge en banca digital amb un 59,4 % de clients digitals a Espanya 
(6,3 milions de clients).  
 
A més, CaixaBank ha accelerat les iniciatives de transformació previstes en el Pla Estratègic. 
S’avança al juny del 2020 l’objectiu del Pla (desembre del 2021) de disposar de 600 oficines Store. 
Així mateix, es reafirma el compromís de l’entitat amb la inclusió financera i la proximitat al territori, 
amb la consolidació de la xarxa d’oficines rurals. Actualment, té 1.081 oficines AgroBank a Espanya, 
que estan situades en municipis de menys de 10.000 habitants, i més de 2.000 municipis tenen una 
oficina de l’entitat. 

 
Recentment, l’entitat ha estat triada Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a 
l’Europa Occidental 2019 i Millor Transformació Bancària a l’Europa Occidental 2019 per la revista 
britànica Euromoney. Els tres premis suposen un reconeixement a la transformació del banc en els 
últims anys fins a esdevenir l’entitat líder en banca de particulars i en banca digital a Espanya i Por-
tugal, i en un referent a Europa en banca socialment responsable. 
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En milions d'euros / %

2019 2018

RESULTATS

Marge d'interessos 2.478  2.432  1,9% 1.241 0,2%  

Comissions netes 1.248  1.293  (3,5%) 636 4,0%  

Marge brut 4.445  4.654  (4,5%) 2.336 10,8%  

Despeses d'administració i amortització recurrents (2.408) (2.304) 4,5% (1.204) -

Marge d'explotació 1.059  2.342  (54,8%) 154 (83,0%) 

Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 2.037  2.350  (13,3%) 1.132 25,0%  

Resultat atribuït al Grup 622  1.298  (52,1%) 89 (83,4%) 

INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)

Ràtio d'eficiència 67,0% 53,1%  13,9  67,0%  12,3  

Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 55,4% 53,0%  2,4  55,4%  1,0  

ROE
1 4,9% 8,6%  (3,7) 4,9%  (2,2) 

ROTE1 6,0% 10,5%  (4,5) 6,0%  (2,7) 

ROA 0,3% 0,6%  (0,3) 0,3%  (0,1) 

RORWA 0,8% 1,4%  (0,6) 0,8%  (0,4) 

Juny Desembre Març

ALTRES INDICADORS 2019 2018 2019

BALANÇ

Actiu Total 406.007 386.622 5,0%  404.136 0,5%  

Patrimoni Net 23.984 24.058  (0,3%) 24.750 (3,1%) 

Recursos de clients 380.864 358.482 6,2%  369.463 3,1%  

Crèdit a la clientela, brut 230.867 224.693 2,7%  226.432 2,0%  

GESTIÓ DEL RISC

Dubtosos 10.402 11.195  (793) 10.983 (581) 

Ràtio de morositat 4,2% 4,7%  (0,5) 4,6% (0,4) 

Cost del risc (últims 12 mesos) 0,02% 0,04%  (0,02) 0,03% (0,01) 

Provisions per a insolvències 5.608 6.014  (406) 5.908 (300) 

Cobertura de la morositat 54% 54%  - 54% -

Adjudicats nets disponibles per a la venda 2 863 740  123  813 50  

Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 39% 39%  - 39% -

LIQUIDITAT

Actius líquids totals 87.574 79.530  8.044  86.018 1.556  

Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 195% 196%  (1) 198% (3) 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) 124% 117%  7  121% 3  

Loan to deposits 100% 105%  (5) 102% (2) 

SOLVÈNCIA

Common  Equity Tier 1 (CET1) 11,6% 11,5%  0,1  11,6% -

Tier 1 13,1% 13,0%  0,1  13,1% -

Capital total 3 15,3% 15,3%  - 15,3% -

MREL 21,2% 18,9%  2,3  20,2% 1,0  

Actius ponderats per risc (APRs)
3

147.184 145.942  1.242  148.777 (1.593) 

Leverage Ratio 5,5% 5,5%  - 5,5%  - 

ACCIÓ

Cotització (€/acció) 2,518 3,164  (0,646) 2,784 (0,266) 

Capitalització borsària 15.053 18.916  (3.863) 16.642 (1.589) 

Valor teòric comptable (€/acció) 4,01 4,02  (0,01) 4,14 (0,13) 

Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,30 3,30  - 3,42 (0,12) 

Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,20 0,32  (0,12) 0,29 (0,09) 

PER (Preu / Beneficis; vegades) 12,60 9,95  2,65  9,68 2,92  

P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,76 0,96  (0,20) 0,81 (0,05) 

ALTRES DADES (nombre)

Empleats 37.510 37.440  70  37.503 7  

Oficines4 4.916 5.103  (187) 5.033 (117) 

Gener - Juny
Variació

Variació

2T19
Variació 

trimestral

Variació 

trimestral

 

 
(1) A partir de 2019 el càlcul del ROTE i ROE inclou els ajustos de valoració al denominador, re expressant-se 2018. El ROTE sense despeses extraordinàries a 30 

de juny de 2019 és del 9,4% 
(2) Exposició a Espanya. 
(3) Dades de desembre 2018 actualitzades amb última informació oficial. 
(4) No inclou sucursals fora d’Espanya i Portugal  ni oficines de representació. 

 

  

Dades rellevants del Grup  
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Evolució interanual 

 

 

 

 

 

Compte de pèrdues i guanys 

En milions d'euros

Marge d’interessos 2.478  2.432  46  1,9

Ingressos per dividends 161  121  40  33,2  

Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació 209  503  (294) (58,4) 

Comissions netes 1.248  1.293  (45) (3,5) 

Resultat d'operacions financeres 261  293  (32) (10,9) 

Ingressos i despeses emparats en contractes d'assegurança o reassegurança 264  282  (18) (6,4) 

Altres ingressos i despeses d'explotació (176) (270) 94  (34,8) 

Marge brut 4.445  4.654  (209) (4,5) 

Despeses d'administració i amortització recurrents (2.408) (2.304) (104) 4,5  

Despeses extraordinàries (978) (8) (970)   

Marge d'explotació 1.059  2.342  (1.283) (54,8) 

Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 2.037  2.350  (313) (13,3) 

Pèrdues per deteriorament d'actius financers (204) (248) 44  (17,6) 

Altres dotacions a provisions (91) (283) 192  (67,8) 

Guanys/pèrdues en baixa d'actius i altres (38) (70) 32  (46,7) 

Resultat abans d’impostos 726  1.741  (1.015) (58,3) 

Impost sobre Societats (104) (401) 297  (74,1) 

Resultat després d'impostos 622  1.340  (718) (53,6) 

Resultat atribuït a interessos minoritaris i altres   42  (42)   

Resultat atribuït al Grup 622  1.298  (676) (52,1) 

1S19 1S18 %Variació


	CaixaBank obté un benefici semestral de 622 milions després d’assumir el cost de l’acord laboral

