El benefici recurrent atribuït al Grup, després de minoritaris,
és de 1.060 milions, un 8,4% més

El Grup “la Caixa” augmenta un 20,3% el benefici net
recurrent fins a 1.195 milions d'euros i
consolida la seva fortalesa financera
¾ Gran qualitat dels resultats recurrents, amb creixements superiors al 10% en tots els
marges del compte.
¾ Augment de la fortalesa financera, amb molt bons nivells de solvència (Core Capital
del 8,5% en BIS II) i de liquiditat (29.675 milions d'euros).
¾ Intensa activitat comercial que, amb una segmentació de clients adequada i la millor
oferta de productes, serveis i canals, presenta un creixement semestral de 25.257
milions d'euros del volum de negoci, que arriba a un total de 410.896 milions.

• Gràcies a una adequada gestió dels preus i a la gran capacitat comercial de la xarxa, el
marge d'intermediació, sense incloure-hi els dividends, augmenta un 14,7% i el marge
ordinari, un 13,0%. L'estricte control de la despesa permet augmentar el marge
d'explotació un 12,3%, amb la qual cosa es millora la ràtio d'eficiència fins al 42,5%. Tot
això permet una elevada rendibilitat amb un ROE del 17,2%.
• Amb criteris d'elevada prudència, el Grup ha registrat 546 milions d'euros de dotacions
per a insolvències, que inclouen una provisió anticipada de 192 milions d'euros del risc
amb Grup Martinsa, que ha estat classificat com risc dubtós.
• En un entorn complicat, amb menor creixement del crèdit i augment de la morositat, i
gràcies a la gran qualitat de la cartera creditícia i l'exigent gestió del risc i de les
provisions, “la Caixa” presenta bons ràtios de morositat (1,26%) i de cobertura (139%), i
té dotada per l’import màxim la provisió genèrica requerida per Banc d'Espanya.
• Així, el benefici net recurrent del 2008 augmenta un 20,3%, fins a 1.195 milions d'euros.
El benefici recurrent atribuït puja a 1.060 milions, un 8,4% més després de l'assignació
de minoritaris per la OPS de Criteria CaixaCorp. El benefici total del 2008 no incorpora
resultats extraordinaris en haver destinat íntegrament a provisions els 225 milions
d'euros d'ingressos extraordinaris generats, i disminueix un 13,7% respecte al benefici
total de 2007, que incorporava 250 milions d'ingressos extraordinaris.
• La gran fortalesa comercial del Grup “la Caixa”, amb 27.648 empleats, 5.581 oficines,
8.162 caixers i lideratge en banca en línia, permet arribar als 10,6 milions de clients,
10,1 milions de targetes, 167.227 TPV's i un volum total de negoci bancari de 410.896
milions d'euros amb augments de l'11,7%, tant en crèdits com en recursos. Els recursos
de clients arriben als 240.625 milions d'euros (+16.775 en 2008) i els crèdits, els 170.271
milions (+8.482 en 2008), amb nous crèdits concedits en el semestre de 44.000 milions.

• El valor de mercat de la cartera cotitzada de Criteria CaixaCorp puja a 20.329 milions
d'euros, amb 7.969 milions de plusvàlues latents.
• La positiva evolució dels resultats i l'activa gestió dels riscos permeten aconseguir
excel·lents ràtios de solvència amb un Core Capital del 8,5% en BIS II. “la Caixa” compta
amb un extraordinari nivell de liquiditat de 29.675 milions d'euros, de manera que és
prestador permanent en el mercat interbancari. Aquesta gran fortalesa financera li
permet al Grup “la Caixa” afrontar amb garanties el creixement dels seus negocis i donar
resposta a les necessitats de crèdit de tots els clients.
• La compra i integració amb èxit del negoci de banca privada de Morgan Stanley a
Espanya, l'impuls del projecte d'empreses, amb 68 nous centres especialitzats, i el
desenvolupament del negoci internacional, amb les oficines pròpies i les participacions
bancàries a través de Criteria a Amèrica (GFInbursa), Àsia (BEA) i Europa (BPI i
Boursorama) han donat un impuls decisiu al Pla Estratègic 2007-2010 del Grup, els
reptes del qual són reafirmar a “la Caixa” en posicions de lideratge en el mercat financer
espanyol i iniciar la seva internacionalització.

ADVERTIMENT.- Aquesta informació financera del Grup “la Caixa” corresponent al primer semestre de 2008
ha estat elaborada, en el que es refereix als ingressos de societats participades, fonamentalment sobre la
base d'estimacions, de manera que, en cap cas, pot ser presa com a base per efectuar previsions sobre els
ingressos del primer semestre de 2008 de Criteria CaixaCorp, filial del Grup “la Caixa”.

Barcelona, 24 de juliol de 2008.- Els negocis del Grup “la Caixa” presenten un creixement
equilibrat i de qualitat en el primer semestre del 2008, en un entorn impactat per fortes tensions
en els mercats financers, encariment de les matèries primeres, alentiment de l'activitat, repunt
de la morositat i gran competència bancària.
Per facilitar-ne l’anàlisi, els continguts s'han elaborat a partir de la comparativa dels resultats
recurrents de 1.060 milions d'euros del primer semestre de 2008 amb els resultats recurrents
de 978 milions del primer semestre de 2007.
El benefici del primer semestre del 2008 atribuït al Grup (1.060 milions d'euros) no inclou
resultats extraordinaris en haver destinat íntegrament a dotacions, partint de criteris d'elevada
prudència, els 225 milions d'euros d'ingressos extraordinaris generats. Per la seva part, el
benefici atribuït del primer semestre de 2007 (1.228 milions d'euros) incorpora 250 milions de
resultats extraordinaris.
La gran capacitat comercial, amb una adequada segmentació del clients i dels marges, ha
possibilitat l'augment sostingut dels ingressos dels negocis del Grup, que milloren l'eficiència i
mantenen elevats nivells de rendibilitat. Tot això, juntament amb una gestió activa i exigent del
risc, de la liquiditat i de la solvència, ha permès consolidar la gran fortalesa financera del Grup.
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¾ Gran qualitat del resultat recurrent gràcies a l'excel·lent capacitat de gestió:
•

Augment del 20,3% del benefici net recurrent abans de minoritaris, amb
creixements superiors al 10% en tots els marges

Augment del 14,7% del marge d'intermediació sense dividends i del 13,0% de l'ordinari
El marge d'intermediació sense dividends arriba fins als 1.826 milions d'euros, un 14,7% més,
com a conseqüència del creixement de l'activitat bancària i de l'adequada gestió dels marges
de les operacions.
Els ingressos totals de la cartera de participades (dividends + resultats per posada en
equivalència) augmenten un 20,4%, per l'evolució dels seus negocis i el més gran èmfasi en la
distribució de dividends.
Les comissions ascendeixen a 616 milions d'euros (638 milions en el 2007), amb una evolució
desigual en el semestre. Així, es registren augments equivalents al del volum de negoci en els
serveis més lligats a l'operativa bancària recurrent (cobraments i pagaments, gestió de comptes
i operativa relacionada), reducció de les de fons d'inversió segons l'evolució del patrimoni mitjà
gestionat i menor pes de les comissions relacionades amb l'estructuració d'operacions
empresarials molt rellevants en el primer semestre de 2007.
Després de considerar els resultats per l'activitat d'assegurances i els d'operacions financeres,
el marge ordinari augmenta un sòlid 13,0% fins als 3.190 milions d'euros.
Augment del 12,3% del marge d'explotació amb millora de l'eficiència
La política de contenció de costos, juntament amb la millora de la productivitat, modera
l'increment de les despeses d'explotació derivat de les fortes inversions en mitjans,
desenvolupament de negocis, sistemes d'informació per potenciar l'activitat comercial de les
oficines i desenvolupament de sistemes interns de gestió i control dels riscos, entre d'altres.
Així, les despeses d'explotació ascendeixen a 1.411 milions d'euros, un 10,2% més. Aquest
augment continua sent inferior al fort creixement de l'activitat comercial i del marge ordinari.
El marge d'explotació arriba als 1.611 milions d'euros, un 12,3% més. La ràtio d'eficiència millora de
manera sostinguda fins al 42,5% (-1,7).
El benefici net recurrent, que creix un 20,3%, reflecteix l'excel·lent evolució dels negocis
Les dotacions recurrents per a insolvències ascendeixen a 235 milions d'euros, amb un
augment del 10,9% respecte al primer semestre de 2007. L'increment de les dotacions
específiques ha quedat parcialment compensat per la reducció de la dotació genèrica per
l'alentiment del creixement del crèdit en 2008.
Derivat de la gran qualitat de la cartera creditícia i de l'exigent gestió del risc, el Grup té
totalment constituïda, per l'import màxim requerit, la provisió genèrica per a insolvències
establerta en la Circular 4/2004 de Banc d'Espanya, relacionada amb l'evolució de l'activitat
creditícia.
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Després de la consideració de la despesa per impostos, el benefici net recurrent abans de
minoritaris del Grup arriba als 1.195 milions d'euros, amb un augment del 20,3%, resultat de
l'excel·lent evolució en el primer semestre de 2008 dels negocis del Grup “la Caixa”.
El resultat recurrent atribuït puja a 1.060 milions (+8,4%), amb un ROE del 17,2%
El Resultat de Minoritaris recull el 2008, bàsicament, el resultat atribuïble als accionistes
minoritaris que ostenten el 20,6% de Criteria CaixaCorp després de la col·locació via OPS
l'octubre de 2007.
Amb tot això, el Resultat atribuït al Grup després d'impostos i minoritaris, puja a 1.060 milions
d'euros, un 8,4% més que el resultat recurrent de 978 milions del primer semestre de 2007.
La rendibilitat sobre recursos propis mitjans (ROE) obtinguda en el primer semestre del 2008 se
col·loca en el 17,2%. La rendibilitat sobre actius totals mitjans (ROA) se situa en l'1,0% i, en
relació amb el risc assumit (RORWA), en l'1,9%.
Sense resultats extraordinaris el 2008, després de destinar íntegrament a dotacions els
beneficis extraordinaris de 225 milions d'euros. En 2007 es van registrar 250 milions
d'ingressos extraordinaris
El Grup “la Caixa” ha destinat íntegrament a dotacions per a riscos del negoci els ingressos
extraordinaris de 225 milions d'euros generats en el primer semestre de 2008.
Aquests ingressos inclouen 100 milions d'euros de beneficis fiscals de deducció per reinversió
en el 2008 de plusvàlues realitzades en exercicis anteriors. Així mateix, inclouen una
disponibilitat neta, una vegada tancat el risc, de 125 milions d'euros de les provisions
constituïdes en exercicis anteriors per a la cobertura del risc de tipus d'interès dels contractes
d'assegurances del Grup, formalitzats en dècades anteriors en entorns de tipus d'interès molt
elevats.
Aplicant les habituals polítiques de màxima prudència i transparència del Grup “la Caixa”, els
ingressos extraordinaris de 225 milions d'euros nets d'impostos s'han destinat íntegrament a
dotacions, entre les quals s'inclou la dotació anticipada, el juny, de 192 milions d'euros bruts
(134 nets d'impostos) corresponent al 25% del risc amb Grup Martinsa després que, el 14 de
juliol passat, anunciés que instava concurs de creditors. La totalitat del risc amb Martinsa s'ha
reclassificat a dubtós també el juny, amb impactes en les ràtios de morositat i cobertura.
Per la seva banda, el resultat total atribuït al Grup en el primer semestre de 2007 va ascendir a
1.228 milions d'euros després de la consideració de les plusvàlues de 250 milions d'euros per
les vendes de l'1,05% de Suez i del 2,01% d’Atlantia.

¾ Gran augment de la fortalesa financera: millora de la solvència, la liquiditat i el
control del risc
Excel·lents nivells de solvència, amb un Core Capital del 8,5% en BIS II
El Grup “la Caixa” continua reforçant els processos i eines per millorar la qualitat dels sistemes
de gestió i control de risc i de la solvència. Així, el juny de 2008, el Grup “la Caixa” ha rebut
l'autorització de Banc d'Espanya per utilitzar models interns per calcular els requeriments
mínims de capital per risc de crèdit a l'àmbit de Basilea II.
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Amb l'aplicació de Basilea II, que permet discriminar millor els requeriments de capital en funció
del perfil de risc, les ràtios de solvència del Grup “la Caixa” aconsegueixen nivells molt elevats
de Core Capital del 8,5%, amb un Tier 1 del 10,1% i una Ràtio de solvència (BIS II) de l'11,9%.
Gràcies a l’evolució en el primer semestre de 2008, l'elevada rendibilitat obtinguda pel Grup,
amb un resultat després d'impostos de 1.195 milions d'euros (+20,3%), ha permès continuar
autofinançant en termes de solvència l'equilibrat creixement del negoci (+11,7%).
Extraordinària posició de liquiditat de 29.675 milions, garantia per satisfer les necessitats de
crèdit de tots els clients, i de ser prestador permanent al mercat interbancari
“la Caixa” gaudeix d'extraordinaris nivells de liquiditat resultat de l'equilibrat creixement de les
masses del balanç i de la seva gestió activa i anticipada. L'Entitat és un dels principals
proveïdors de liquiditat del sistema interbancari espanyol, amb gestió prudent i conservadora
dels riscos.
A 30 de juny de 2008 la liquiditat total de “la Caixa” arribava als 29.675 milions d'euros, amb un
increment de 4.529 milions d’euros; representa, per tant, un 11,2% dels actius totals del Grup.
La xifra de liquiditat inclou 5.193 milions d'euros de facilitats creditícies derivades de la pòlissa
mantinguda amb el Banc Central Europeu.
El fort creixement dels dipòsits i emprèstits amb clients minoristes, juntament amb la contenció
del creixement de l'activitat creditícia garanteixen l'autofinançament en termes de liquiditat
d'aquest negoci.
Amb relació a l'activitat institucional en els mercats majoristes, “la Caixa” continua realitzant una
intensa labor de diversificació de mercats, productes i venciments. Així, durant el segon
trimestre de 2008, “la Caixa” ha reobert el mercat de cèdules hipotecàries realitzant una
emissió de 1.500 milions d'euros.
Així doncs, “la Caixa” manté la seva posició de privilegi per afrontar amb elevades garanties la
complexa situació dels mercats financers.
Bona gestió del risc: adequats ràtios de morositat i de cobertura
La qualitat de la cartera creditícia del Grup “la Caixa” es manté entre les millors del sistema
financer espanyol, resultat de l'estratègia de creixement amb seguretat que caracteritza el
Grup, amb un reduït perfil de risc, amb elevades garanties i amb una gestió exigent i
conservadora dels riscos.
Després del registre prudent i anticipat derivat del concurs de creditors de Martinsa, la ràtio de
morositat del Grup se situa en l'1,26% (0,84% sense Martinsa) i la cobertura d'actius dubtosos
en el 139% (203% sense Martinsa).
Aquests bons ràtios reflecteixen l'elevada qualitat del risc de “la Caixa” i es mantenen per sobre
de la mitjana del sector.
La gran fortalesa financera del Grup “la Caixa”, avalada per uns ratings a llarg termini a la
qualificació AA, permet afrontar amb garanties el creixement dels seus negocis i donar resposta
a les necessitats de crèdit de tots els clients.
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¾ Intensa activitat comercial: servei especialitzat de qualitat amb segmentació
adequada de clients i millor oferta de productes, serveis i canals
•

Creixement sostingut de l'activitat comercial, amb 10,6 milions de clients, 5.581
oficines (+335), 8.162 caixers i 27.648 empleats

Gran suport multicanal, base de la gran eficiència comercial
El model de negoci bancari està orientat a oferir, a través d'una adequada segmentació, un
servei innovador i de qualitat a particulars, famílies i empreses. En aquest model, el client se
situa en el centre de l'organització. “la Caixa” aposta per una estratègia de proximitat i
confiança en la relació amb els clients, juntament amb un gran esforç inversor en mitjans i
tecnologia.
Com a resultat de la intensa activitat comercial, s'ha mantingut un continu augment de la gran
base de clients de “la Caixa” fins als 10,6 milions, 305.310 més en l'últim any.
“la Caixa” té la xarxa més extensa del sistema espanyol, amb 5.581 oficines (+335), amb
27.648 empleats en el Grup (+1.903). Com a complement a les oficines, disposa de 8.162
caixers automàtics (+462) i és líder en serveis de banca en línia a través de Línia Oberta, amb
5,3 milions de clients (+640.579).
10,1 milions de targetes i líder en banca en línia
El parc de targetes de “la Caixa” arriba als 10,1 milions (+714.052), amb un increment del 8,8%
de la facturació i una quota de mercat del 17,7%, mentre que el nombre de TPV's puja a
167.227.
Com reflex de la seva intensa activitat financera, l'últim any el nombre total d'operacions
realitzades per “la Caixa” va ser de 3.564 milions, un 15% més. L'operativa a través de
terminals d'autoservei i Internet va augmentar un 25%, fins arribar al 53% del total. En les
oficines es van dur a terme el 14% de les operacions i la resta correspon a operacions
automàtiques. El gran suport multicanal és la base de l'elevada eficiència comercial de les
oficines, amb prioritat en l'atenció personalitzada als nostres clients.
La innovació permanent en el disseny de productes i serveis és la base de l'acció comercial de
l'entitat.
En el primer trimestre d’aquest 2008 “la Caixa” va eliminar les comissions dels comptes i de les
targetes a tots els seus clients menors de 25 anys. Aquesta iniciativa beneficia directament més
d'un milió de clients i es complementa amb l’exempció de comissions que ja hi havia en la
compra d'entrades de Servicaixa per a tots els membres del programa LKXA. El programa
LKXA és la marca pròpia integradora de tots els productes i serveis de “la Caixa” dissenyats per
als joves menors de 25 anys i beneficia actualment a més d'un milió de clients, 1 de cada 4
joves espanyols.
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D'altra banda, i amb l'objectiu de recolzar l'empresariat espanyol, incrementant l'oferta
creditícia, facilitant liquiditat i reforçant la competitivitat de l'economia espanyola, “la Caixa” ha
signat diversos acords que inclouen línies de finançament per a les organitzacions
empresarials, com CEOE i CEPIME per 6.000 milions d'euros, i amb la Cambra de Comerç i el
CEIM per 2.000 milions.

¾ Creixement equilibrat dels negocis del Grup
•

El volum de negoci assoleix els 410.896 milions d'euros, un 11,7% més, amb un
augment de 25.257 milions en el primer semestre de 2008

Fort creixement dels dipòsits i elevada concessió de crèdits
El volum de negoci financer del Grup puja a 410.896 milions d'euros (+43.034 milions d'euros
en els últims dotze mesos, un 11,7% més).
La intensitat del creixement del volum total de negoci gestionat s'ha mantingut en nivells elevats
en el primer semestre del 2008 amb un augment de 25.257 milions d'euros en aquests 6 mesos
(+6,5%), dels quals 16.775 milions corresponen a recursos de clients (+7,5%) i 8.482 milions a
crèdits (+5,2%).
Els recursos totals de clients arriben als 240.625 milions d'euros (+11,7% interanual). El
creixement dels recursos de clients en balanç s'eleva fins al 14,5% gràcies al sòlid augment
dels recursos més estables, amb un increment del 31,1% de l'estalvi a termini i emprèstits amb
clients minoristes. Per la seva part, els saldos gestionats mitjançant fons d'inversió i de
pensions augmenten l'11,8%, incorporant-hi la divisió de banca privada de Morgan Stanley.
Els crèdits s’incrementen fins als 170.271 milions d'euros (+11,7% interanual). En el primer
semestre del 2008 s'han aprovat i concedit operacions de crèdit i risc per un total de 44.000
milions d'euros. Els creixements del crèdit a particulars i a empreses constitueixen el reflex de
la contribució del Grup al desenvolupament econòmic del territori.
Seguint la tendència del mercat i com a conseqüència del desplegament del Pla Estratègic
2007-2010, els crèdits amb garantia real creixen un 9,2%, mentre que la resta de crèdits al
sector privat augmenta un 14,8%. Així, la inversió en empreses lidera el creixement amb un
augment del 18,2% per la reforçada activitat comercial amb les 381.404 empreses clients
(+17.648).

Gestió activa de les participades, amb plusvàlues latents de cotitzades a Criteria de 7.969
milions d'euros
El valor de mercat a 30 de juny de 2008 de les participacions cotitzades del Grup “la Caixa”, a
través de Criteria CaixaCorp, ascendia a 20.329 milions d'euros, amb plusvàlues latents de
7.969 milions d'euros, que reforcen, encara més, l’elevada solvència del grup.
A més a més d’adquirir la divisió de banca privada a Espanya de Morgan Stanley, entre els
principals moviments de la cartera de participades del Grup “la Caixa” en el primer semestre de
2008, destaquen l'augment en un 16,4% de la participació a Agbar fins a arribar al 44,1%
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després de l'OPA conjunta entre Criteria CaixaCorp, HISUSA i Suez Environnement, i
l'augment de la participació en un 3,9% en Abertis Infraestructures fins al 25,0%.

¾ Impuls decisiu al Pla Estratègic 2007–2010 del Grup
Durant el primer semestre del 2008 “la Caixa” ha continuat amb el desplegament del Pla
Estratègic 2007-2010 l’objectiu del qual és reafirmar posicions de lideratge en banca de famílies
i empreses, tot mantenint les fortaleses del model i desenvolupant els segments de banca
d'empreses i banca personal-privada. Així mateix, el Pla va fixar les bases per potenciar altres
segments i iniciar, a través de Criteria, la internacionalització de l'activitat bancària del Grup “la
Caixa”.
Desenvolupament dels segments de banca privada i pimes
El mes de juny va culminar amb èxit la integració de la divisió de banca privada de Morgan
Stanley a Espanya després de l’adquisició, formalitzada el 31 de març del 2008. D'aquesta
manera, “la Caixa” està en disposició d'aprofitar el millor dels dos models de gestió i se situa
entre les tres entitats líders en banca privada a Espanya, tot augmentant la quota de mercat en
fons d'inversió fins al 7%.
D’altra banda, per tal d’oferir una proposta de valor adaptada a les empreses, s'han posat en
marxa i són ja operatius 66 centres de negoci d'empreses especialitzats en pimes i dues
oficines corporatives, a Madrid i Barcelona, per a grans empreses. Aquests centres disposen
d'un ampli ventall de productes i serveis exclusius i de qualitat, d'una qualificada plantilla amb
gestors comercials i especialistes de producte (tresoreria, comerç exterior i finançament i
serveis) i del suport d'un model de riscos diferenciat.
Expansió internacional del Grup “la Caixa”
El primer semestre del 2008 el Grup “la Caixa” ha continuat amb el procés d'internacionalització
de la seva activitat bancària. Així, ha impulsat el creixement del negoci en les oficines
operatives de Polònia i Romania inaugurades en 2007, recolzant les relacions comercials en els
esmentats països dels clients de l'Entitat.
En relació amb les participacions en entitats financeres, el maig de 2008 Criteria CaixaCorp,
filial de "la Caixa", arribà a un principi d'acord amb GFInbursa per prendre una participació del
20%. Amb aquesta operació, que està prevista que conclogui abans de final d'any, GFInbursa,
els accionistes majoritaris de la qual són Carlos Slim i la seva família, es converteix en el
vehicle de l'expansió del negoci de banca minorista de "la Caixa" al continent americà i
generarà importants sinergies entre "la Caixa" i GFInbursa, líders respectius en el seu sector.
GFInbursa es beneficiarà de l'experiència i know how de "la Caixa" per a l'expansió del negoci
minorista a Mèxic, i constituirà la plataforma des de la qual es pugui emprendre l'expansió
internacional del negoci a Amèrica.
La participació en GFInbursa s'unirà a les quals ja posseeix el Grup “la Caixa” en Banc BPI
(27%), The Bank of East Àsia (9%) i Boursorama (20%).
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Així doncs, la intensa gestió del Grup “la Caixa” en el primer semestre 2008 ha permès
consolidar la seva gran fortalesa financera, amb significatius augments de la liquiditat i
de la solvència, amb un creixement eficient, rendible, segur i solvent, i ha reforçat la seva
enorme capacitat de gestió comercial. Com a resultat, el Grup “la Caixa” es troba en una
posició òptima per gestionar amb èxit un entorn complex i exigent com l'actual.
Més informació
Àrea de Comunicació “la Caixa”
premsa@lacaixa.es / www.premsacaixa.com
Tel: +34 93 404 65 06/ 82 72 / 46 39
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Grup "la Caixa"

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT
Resultats recurrents (*)
(Imports en milions d'euros)

Gener - Juny
2008
2007

Variació
en %

Gener - Juny
2008

Variació
en %

INGRESSOS FINANCERS
DESPESES FINANCERES
MARGE D'INTERMEDIACIÓ SENSE DIVIDENDS
DIVIDENDS
MARGE D'INTERMEDIACIÓ
RESULTATS PER POSADA EN EQUIVALÈNCIA
COMISSIONS NETES
ACTIVITAT D'ASSEGURANCES I RTATS. OPERACIONS FINANCERES
RESULTATS EXTRAORDINARIS PER GAP D'ASSEGURANCES
MARGE ORDINARI
DESPESES D'EXPLOTACIÓ
AMORTITZACIONS
ALTRES PRODUCTES/CÀRREGUES D'EXPLOTACIÓ
MARGE D'EXPLOTACIÓ
PÈRDUES PER DETERIORAMENT D'ACTIUS
ALTRES RESULTATS I DOTACIONS
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS
RESULTAT DE MINORITARIS

5.514
(3.688)
1.826
189
2.015
371
616
188
179
3.369
(1.411)
(219)
51
1.790
(546)
(29)
1.215
6
1.221
161

4.153
(2.560)
1.593
125
1.718
339
638
436

32,8
44,0
14,7
50,6
17,3
9,2
(3,4)

5.514
(3.688)
1.826
189
2.015
371
616
188

32,8
44,0
14,7
50,6
17,3
9,2
(3,4)
48,3

3.131
(1.280)
(180)
72
1.743
(212)
(72)
1.459
(216)
1.243
15

7,6
10,2
21,6

3.190
(1.411)
(219)
51
1.611
(235)
(19)
1.357
(162)
1.195
135

13,0
10,2
21,6

RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP

1.060

1.228

(*)

2,7
157,5
(16,7)
(1,8)

(13,7)

1.060

Els Resultats recurrents no inclouen Resultats extraordinaris.
Resultats extraordinaris:
2008: es compensen íntegrament +225 milions d'€ de beneficis extraordinaris amb -225 milions d'€ de sanejaments extraordinaris.
2007: +250 milions d'€ per les vendes de l'1,05 de Suez i del 2,0% d'Atlantia.

12,3
10,9
17,9
20,3

8,4

Grup "la Caixa"
DADES MÉS RELLEVANTS DEL GRUP "la Caixa"
Variació
(Imports en milions d'euros)

Jun-08

Des-07

Jun-07

6 mesos

Balanç

12 mesos

(en %)

Actiu Total

264.385

248.496

232.296

6,4

13,8

Volum Total de Negoci Bancari

410.896

385.639

367.862

6,5

11,7

170.271
240.625

161.789
223.850

152.502
215.360

5,2
7,5

11,7
11,7

20.329
7.969

21.918
12.033

21.415
12.791

(7,2)
(33,8)

(5,1)
(37,7)

Liquiditat de "la Caixa"

29.675

25.146

22.762

18,0

30,4

Fons propis

14.933

14.418

11.621

3,6

28,5

Marge d'intermediació

2.015

3.634

1.718

--

17,3

Marge d'explotació recurrent

1.611

2.928

1.434

--

12,3

Resultat recurrent després d'impostos

1.195

2.125

993

--

20,3

Resultat recurrent atribuït al Grup "la Caixa"

1.060

2.011

978

--

8,4

477

250

--

--

2.488

1.228

--

Crèdits sobre clients
Recursos totals de clients
Cartera de valors de renda variable:

- Valor de mercat de societats cotitzades
- Plusvàlues latents de societats cotitzades

Compte de Resultats

Resultats extraordinaris
Resultat atribuït al Grup "la Caixa"

-1.060

Eficiència i Rendibilitat

(13,7)

(absoluta)

Ràtio d'eficiència recurrent (en %)

42,5

42,9

44,2

(0,4)

(1,7)

ROE (en %)
ROA (en %)
RORWA (en %)

17,2
1,0
1,9

19,4
1,0
1,9

19,7
1,0
--

(2,2)
0,0
0,0

(2,5)
0,0
--

1,26
139,2

0,55
281,1

0,38
392,3

0,71
(141,9)

0,88
(253,1)

11,9
10,1
8,5

13,2
11,4
9,7

10.622.026
10.115.595

10.483.337
9.809.109

10.316.716
9.401.543

1,3
3,1

3,0
7,6

25.333
27.648

24.233
26.342

23.707
25.745

4,5
5,0

6,9
7,4

5.581

5.480

5.246

1,8

6,4

8.162

8.011

7.700

1,9

6,0

4.952.808
4.650.094
2.307.491
2.136.242
1.193.508.749 1.006.572.541

6,8
7,6
15,2

13,8
16,2
36,6

Gestió del Risc
Ràtio de morositat (en %)
Cobertura de la morositat (en %)
Solvència - BIS II
Coeficient de solvència (Ràtio BIS) (en %)
Tier 1 (en %)
Core Capital (en %)

----

Activitat comercial i mitjans (nombre)
Clients - "la Caixa"
Parc de targetes - "la Caixa"
Empleats

- "la Caixa"
- Grup "la Caixa"

Oficines

- "la Caixa"

Terminals d'autoservei - "la Caixa"
Línia Oberta - Canal d'Internet "la Caixa"
- Clients totals
- Clients operatius
- Operacions

(1,3)
(1,3)
(1,2)

----

(en %)

5.290.673
2.481.763
1.375.072.795

