Activitat i resultats de gener – setembre 2007

El Grup “la Caixa” augmenta un 35,9% el seu resultat
recurrent fins als 1.466 milions d'euros
Resultat de gran qualitat. El marge d'explotació augmenta un 46,5%
Resultats extraordinaris de 360 milions d'euros
(724 milions d’euros el 2006, bàsicament per la venda de Colonial)
Resultat atribuït al Grup: 1.826 milions d'euros

¾ Excel·lent evolució dels negocis del Grup.
• Sòlid creixement del volum de negoci bancari fins als 377.000 milions
d’euros (+17,4%). El marge d'intermediació augmenta un 32,7%.
• 10,4 milions de clients (+435.000) i 5.282 oficines (+221).
• Els ingressos totals de les participades augmenten un 24,5%. Les
plusvàlues latents de les cotitzades arriben als 11.583 milions d’euros.

¾ Creixement eficient: una ràtio d'eficiència del 42,7% (-6,6).
¾ Creixement rendible: el ROE recurrent és del 19,7% (+0,6).
¾ Creixement segur:
• Elevats nivells de liquiditat, 26.124 milions d'euros (10,9% dels actius
totals), conseqüència d'una gestió activa i anticipada
• Gran qualitat de la inversió creditícia (ràtio de morositat del 0,41% i
cobertura del 371%).

¾ Creixement solvent: el Core Capital arriba al 6,4% (+0,2).
ADVERTIMENT.Aquesta informació financera del Grup “la Caixa”, corresponent als nou primers mesos de 2007, ha
estat elaborada, en el que es refereix als ingressos del tercer trimestre de 2007 de societats
participades, fonamentalment sobre la base d'estimacions, de manera que, en cap cas, podrà ser
presa com a base per efectuar previsions sobre els ingressos de Criteria CaixaCorp, filial del Grup
“la Caixa”, corresponents al mateix període.

Comunicació Externa “la Caixa”
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Barcelona, 18 d'octubre de 2007.- Els negocis del Grup “la Caixa” presenten un
fort i sostingut creixement en els nou primers mesos del 2007, en un entorn recent
impactat per tensions en els mercats financers i gran competència bancària.
La gran capacitat comercial del Grup ha possibilitat l'augment sostingut dels
ingressos que, juntament amb la contenció de les despeses i la gestió activa del
risc i de la liquiditat, han permès creixements superiors al 25% en tots els marges
del compte, mantenint elevats nivells de qualitat de l'actiu, amb riscs controlats i
millorant l'eficiència, la rendibilitat i la solvència del Grup.
Els impactes positius, en la solvència i liquiditat del Grup “la Caixa”, de l’OPS pel
20% de Criteria CaixaCorp, culminada amb l'inici de la cotització el 10 d'octubre de
2007, es registraran en l'últim trimestre de l'exercici.

¾ Fort creixement recurrent per la intensa activitat del Grup.
Els comentaris sobre l'evolució de l'activitat i dels resultats del Grup “la Caixa” en
els nou primers mesos de 2007 s'han elaborat excloent-ne l'impacte dels resultats
extraordinaris i els efectes del canvi de perímetre, per les vendes de Colonial i de
Crèdit Andorrà, en el segon semestre del 2006.
•

Creixement sostingut de l'activitat comercial, amb 10,4 milions de clients
(+435.000) i 5.282 oficines (+221)

•

Augment del 17,4% del volum de negoci, amb generació de liquiditat i reduït
risc creditici, amb àmplies cobertures

La intensa activitat comercial comporta el continu augment de la gran base de
clients de “la Caixa”, que ha arribar als 10,4 milions, 435.000 més en l’últim any.
“la Caixa” té la xarxa més extensa del sistema espanyol, amb 5.282 oficines i amb
26.055 empleats en el Grup. Com a complement a les oficines, “la Caixa” disposa
de 7.837 caixers automàtics i és líder en serveis de banca en línia a través de
Línia Oberta, amb 4,8 milions de clients, un 15,5% més. El parc de targetes de “la
Caixa” arriba als 9,6 milions, 791.000 més, amb un increment del 13,0% de la
facturació i una quota de mercat del 17,6%.
Com a reflex de la intensa activitat financera gestionada, en l'últim any el nombre
total d'operacions realitzades per “la Caixa” va ser de 3.228 milions, un 15% més.
L'operativa a través de terminals d'autoservei i d’Internet va augmentar un 23%,
fins arribar a tramitar-ne el 50% del total. A les oficines, s’hi van realitzar el 16% de
les operacions, la resta correspon a operacions automàtiques.
El volum de negoci financer del Grup puja a 377.276 milions d'euros (+55.803
milions d'euros, un 17,4% més). L'equilibrat creixement de les masses del balanç
ha permès augmentar els elevats nivells de liquiditat del Grup, fins a arribar als
26.124 milions d'euros, el 10,9% dels actius totals.

Els recursos totals de clients ascendeixen a 221.323 milions d'euros (+31.501, un
16,6% més) amb sòlids creixements de dipòsits i emprèstits del segment minorista
en balanç (+19,9%) i de les emissions institucionals (diversificant venciments,
productes i mercats).
Els crèdits arriben als 155.953 milions d'euros (+24.302, un 18,5% més). La
inversió en empreses lidera el creixement amb un augment del 27,4%, per la
reforçada activitat comercial amb les 367.933 empreses i promotors clients
(+28.309). Per la seva banda, el saldo d'hipoteques va augmentar un 17,7%. Els
forts creixements del crèdit a particulars i a empreses constitueixen el reflex de la
contribució del Grup al desenvolupament econòmic del territori.
La gestió activa del risc permet mantenir la gran qualitat de la cartera creditícia del
Grup. Així, la ràtio de morositat es manté en nivells molt reduïts del 0,41%, amb
una cobertura d'actius dubtosos que arriba al 371%.
•

Gestió activa de les participades, amb plusvàlues latents de cotitzades
d'11.583 milions d’euros

El valor de mercat a 30 de setembre de 2007 de les participacions cotitzades del
Grup “la Caixa” a través de Criteria CaixaCorp puja a 20.729 milions d'euros, amb
plusvàlues latents d'11.583 milions d'euros.
Amb relació als moviments de la cartera de participades del Grup “la Caixa” en els
nou primers mesos de 2007 destaquen les vendes de l'1,05% de Suez, del 2,01%
d’Atlantia, del 30% d'Occidental Hotels i del 20% de Caprabo, que han generat
unes plusvàlues netes totals de 360 milions d'euros.
Quant a les adquisicions realitzades destaca la compra del 4,1% de The Bank of
East Asia i l'augment de la participació en Telefónica fins al 5,5% (+0,4%).
El juliol del 2007 Criteria CaixaCorp i Fortis van arribar a un acord perquè la
primera adquirís la participació que Fortis ostenta a CaiFor (un 50%) i a
SegurCaixa (un 20%). Aquesta operació es materialitzarà una vegada obtingudes
les aprovacions corresponents.
Durant aquest mes d'octubre la CNMV ha admès a tràmit la sol·licitud d'OPA sobre
el 100% de les accions d'Agbar presentada per Suez Environnement, S.A., Suez
Environnement Espanya, S.L.U., Hisusa, Holding d'Infraestructures i Serveis
Urbans, S.A. i Criteria CaixaCorp, S.A.
L'operació més rellevant relacionada amb la gestió de la cartera de participades
del Grup “la Caixa” ha estat, sens dubte, la culminació amb èxit del procés de
sortida a Borsa de Criteria CaixaCorp a principis d'octubre, que ha incorporat més
de 360.000 nous accionistes en el conjunt de tots els seus trams. El registre
comptable d'aquesta operació es realitzarà l'últim trimestre de l'exercici 2007.

•

Gran qualitat i fortalesa dels Resultats Recurrents del Grup amb
creixements superiors al 25% en tots els marges del compte

El marge d'intermediació arriba als 2.660 milions d'euros, 32,7% més, com a
conseqüència del sostingut creixement de l'activitat bancària, de l'adequada gestió
dels marges i de l'evolució dels dividends.
La positiva evolució del negoci de les participades compensa l'impacte de les
desinversions realitzades en el 2006 i en el 2007 i permet un augment del 24,5%
dels ingressos totals (dividends + resultats per posada en equivalència).
Les comissions ascendeixen a 943 milions d'euros, amb un creixement del 9,0%,
per l'augment de l'activitat comercial i l'adequada gestió dels preus.
El marge ordinari augmenta un sòlid 25,0% fins als 4.240 milions d'euros.

Augment del 46,5% del marge d'explotació, amb una important millora de
l'eficiència, fins al 42,7% (-6,6)
La política de contenció de costos modera l'increment de les despeses
d'explotació que ascendeixen a 2.074 milions d'euros, un 7,8% més.
El marge d'explotació arriba als 2.187 milions d'euros, un 46,5% més. La ràtio
d'eficiència recurrent millora fins al 42,7% (-6,6).

Resultat Recurrent de 1.466 milions d’euros, +35,9%, amb un ROE del 19,7%
La política conservadora del Grup pel que fa a la cobertura dels seus riscs es
reflecteix en l'augment del 25,7% del conjunt de dotacions i altres sanejaments.
Tot i el baix nivell de morositat i les elevades cobertures, la major part de les
dotacions per a insolvències, que ascendeixen a 322 milions d'euros, corresponen a
la provisió genèrica establerta en la Circular 4/2004 de Banc d'Espanya i estan
relacionades amb l'evolució de l'activitat creditícia. El Grup “la Caixa” té totalment
constituït el fons d'insolvències màxim requerit per la normativa comptable.
El Resultat recurrent atribuït al Grup, després d'impostos i minoritaris, puja a 1.466
milions d'euros (+35,9%) amb un ROE del 19,7% (+0,6).

¾ Resultats extraordinaris de 360 milions d’euros el 2007
En els nou primers mesos del 2007 s'han registrat un total de 360 milions d'euros
de resultats extraordinaris nets per les vendes de l'1,05% de Suez, del 2,01%
d’Atlantia, del 30% d'Occidental Hoteles i del 20% de Caprabo. Els resultats
extraordinaris del 2006 van ascendir a 724 milions d'euros, bàsicament per la
venda del 39,5% de Colonial, en el tercer trimestre.

¾ El Resultat atribuït al Grup arriba als 1.826 milions d’euros, amb una
millora del Core Capital (solvència) fins al 6,4%
Després de considerar l'excel·lent evolució del negoci i dels resultats recurrents
del Grup “la Caixa” (1.466 milions d'euros, +35,9%) i l'impacte asimètric dels
resultats extraordinaris per vendes de cartera (360 milions d’euros el 2007 i 724 el
2006), el Resultat atribuït al Grup arriba als 1.826 milions d'euros, un 1,3% més.
La forta generació de resultats i la gestió dels riscos permeten al Grup un fort
creixement de l'activitat millorant el Core Capital (recursos propis de màxima
categoria) fins al 6,4% (+0,2) amb un Tier 1 del 8,2% i un Ràtio de solvència (BIS)
del 10,7%.
El registre comptable de l’OPS del 20% de Criteria CaixaCorp, reforçarà encara
més, si cal, els nivells de solvència i de liquiditat del Grup “la Caixa”.
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Grup "la Caixa"

DADES MÉS RELLEVANTS DEL GRUP "la Caixa"

(Imports en milions d'euros)

Setembre
2007
2006

Variació
Absoluta

en %

Actiu Total

239.616

209.125

30.491

14,6

Volum Total de Negoci Bancari
(Perímetre homogeni) (*)

377.276

330.134
321.473

47.142
55.803

14,3
17,4

Crèdits sobre clients
(Perímetre homogeni) (*)
Recursos totals de clients
(Perímetre homogeni) (*)

155.953

133.806
131.651
196.328
189.822

22.147
24.302
24.995
31.501

16,6
18,5
12,7
16,6

Resultat atribuït al Grup "la Caixa"

1.826

1.803

23

1,3

360

724

1.466

1.079

221.323

Resultats extraordinaris
Resultat recurrent del Grup "la Caixa"
Ràtio d'eficiència recurrent (en %)
Fons propis
ROE (Rtat. atribuït recurrent / Fons propis mitjans) (en %)
ROA (Resultat net recurrent / Actius totals mitjans) (en %)
RORWA (Rtat. net recurrent / Actius ponder. per risc) (en %)
Ràtio de morositat (en %)
Cobertura de la morositat (en %)

42,7

49,3 (*)

(364)
387

35,9

(6,6)

12.222

9.534

2.688

19,7
1,0
1,6

19,1
0,9
1,4

0,6
0,1
0,2

0,41
370,5

0,35
436,3

0,06
(65,8)

20.729
11.583

18.023
9.290

2.706
2.293

10,7
8,2
6,4

10,8
8,4
6,2

28,2

Cartera de valors de renda variable:

- Valor de mercat de societats cotitzades
- Plusvàlues latents de societats cotitzades
Coeficient de solvència (Ràtio BIS) (en %)
Tier 1 (en %)
Core Capital (en %)

2007

Nombre

2006

15,0
24,7

(0,1)
(0,2)
0,2

Absoluta

en %

Clients - "la Caixa"
Parc de targetes - "la Caixa"

10.411.830
9.629.221

9.976.933
8.838.414

434.897
790.807

4,4
8,9

Empleats - "la Caixa"
- Grup "la Caixa"

23.998
26.055

23.020
25.423

978
632

4,2
2,5

5.282
5.282

5.061
5.085

221
197

4,4
3,9

7.837

7.370

467

6,3

4.800.586
2.217.798
1.096.032.252

4.154.733
1.859.416
810.413.211

645.853
358.382
285.619.041

15,5
19,3
35,2

Oficines

- "la Caixa"
- Grup "la Caixa"

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

(*) Perímetre homogeni: xifres de 2006 sense Crèdit Andorrà venut el quart trimestre del 2006.

Grup "la Caixa"
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT

(imports en milions d'euros)

Resultats recurrents
(perímetre homogeni) (*)

Gener - Set.
2007
2006

Variació
en %

Gener - Set.
2007

Variació
en %

INGRESSOS FINANCERS

6.615

4.163

58,9

6.615

62,7

DESPESES FINANCERES

(4.158)

(2.323)

79,0

(4.158)

83,6

203

203

...

203

...

2.660

2.043

30,2

2.660

32,7

RESULTATS PER POSADA EN EQUIVALÈNCIA

484

349

38,6

484

38,6

COMISSIONS NETES

943

976

(3,4)

943

9,0

ACTIVITAT D'ASSEGURANCES I RTATS. D'OPERACIONS FINANCER

587

292

153

(10,9)

4.674

3.660

27,7

4.240

25,0

(2.074)

(1.980)

4,7

(2.074)

7,8

DIVIDENDS
MARGE D'INTERMEDIACIÓ

MARGE ORDINARI
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ FINANCERES
RESULTATS NETS PRESTACIÓ DE SERVEIS NO FINANCERS
MARGE D'EXPLOTACIÓ

21

134

2.621

1.814

PÈRDUES PER DETERIORAMENT D'ACTIUS

(322)

(322)

ALTRES RESULTATS I DOTACIONS

(166)

865

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS
RESULTAT DE MINORITARIS

RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP

2.133
(282)

2.357

21
44,5
...

1.914

25

111

1.826

1.803

(322)

46,5
(9,7)

(166)
(9,5)

(443)

1.851

2.187

1.699

53,7

(208)
(3,3)

1.491

44,1

25

1,3

1.466

35,9

(*) Sense plusvàlues netes per vendes de cartera: 360 milions d' € el 2007 i 724 milions d'€ el 2006.
Variació dels marges sense considerar Crèdit Andorrà ni Colonial el 2006.
ADVERTIMENT.Aquesta informació financera del Grup “la Caixa”, corresponent als nou primers mesos de 2007, ha estat elaborada, en el que es refereix als
ingressos del tercer trimestre de 2007 de societats participades, fonamentalment sobre la base d'estimacions, de manera que, en cap cas, podrà ser
presa com a base per efectuar previsions sobre els ingressos de Criteria CaixaCorp, filial del Grup “la Caixa”, corresponents al mateix període.

