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PRESENTACIÓ DE RESULTATS 2017

Caixa d'Enginyers consolida la seva solvència i posició com a
referent de la banca cooperativa nacional i europea
El seu model cooperatiu, en què el soci és alhora client i propietari, ha estat un factor clau per al
creixement de l'Entitat, que el 2017 ha celebrat el seu 50 aniversari
Els resultats presentats confirmen la solidesa de
Caixa d'Enginyers i la seva aposta pel cooperativisme i
recullen, un any més, la seva elevada solvència amb una
ràtio de capital del 16,81 %, molt per sobre dels requisits
reguladors actuals del 8 %.
Fortalesa i solidesa
de les ràtios de
solvència i elevada
qualitat del capital

16,81 %
+8,81pp

9,25 %

Amb coixí de capital

8,00 %

Requeriment mínim

CMYK

RÀTIO DE CAPITAL TOTAL

Amb 5.750 milions d'euros, el volum de negoci gestionat
augmenta un 5,39 % i els recursos gestionats de socis
ascendeixen a 3.796 milions, un 2,3 % més que el 2016, amb un
creixement del 10 % dels productes d'estalvi i jubilació davant de
les condicions de baixa o nul·la rendibilitat dels dipòsits.
Així mateix, es confirma el lideratge en la satisfacció dels
socis segons la metodologia NPS (Net Promoter Score), ja que
l'índex de recomanació assoleix el 44,7 % enfront del 0,1 % del
sector financer.
El Grup Caixa d'Enginyers ha tancat el 2017 amb 160.412
socis, un 12,49 % més que l'any anterior, com a resultat de la
consolidació del seu negoci i del model cooperatiu, que té per
objectiu la satisfacció del soci, un fet que propicia la recomanació.

Els resultats reflecteixen una forta resistència als baixos
nivells dels tipus d'interès del mercat
En la presentació de resultats davant dels mitjans de comunicació
que va tenir lloc el passat 15 de març, Josep Oriol Sala, president
de Caixa d'Enginyers, va destacar que el benefici net consolidat
se situa en 12,24 milions d'euros el 2017, la qual cosa representa
un augment de l'1,82 % respecte als 12 milions de 2016, un
excel·lent resultat per a un complicat exercici 2017.

Es referma la diversificació de negoci a través de la
gestió d'actius, la inversió creditícia i l'oferta d'assegurances
i pensions
En la seva intervenció, Joan Cavallé, director general de l'Entitat,
va afirmar que el compromís amb els socis es reflecteix també
en el crèdit, que va augmentar en un 6,2 % respecte a 2016,
destacant que el crèdit a empreses va incrementar un 8,97 %
i que representa el 52 % del seu total de creixement i el 6,5 %
sobre el total del volum de negoci.
La solidesa financera, la gestió prudent i la qualitat són la base
del model de l'Entitat que, fidel al seu Pla Estratègic IMPULSA
2019, aposta per la transformació digital com a eina per
millorar encara més el servei i la satisfacció del soci, en un any
en què la inversió tecnològica se situa en màxims històrics.
El Grup Caixa d'Enginyers ha continuat invertint en la seva
digitalització i ha creat una nova àrea de Serveis al Soci i
Estratègia Digital. A més, l'àrea de tecnologia ja suposa un
13 % de la plantilla, un 50 % més que el 2013, i les inversions
realitzades des d'aleshores ascendeixen a 26,1 milions d'euros,
havent crescut la inversió de 2017 respecte a la de 2013 en
un 99 %.
Per la seva banda, Caixa Enginyers Gestió ha estat declarada
d'interès públic atès el seu volum actual i ha adequat la seva
gestió i els seus productes a MiFID II, la qual cosa la situa entre
les millors gestores espanyoles.

L'EXERCICI 2017 EN XIFRES
Negoci

Resultats

5.750

+2,33 %

Volum de negoci

Recursos de socis

Milions d'euros

Principals ràtios

12,24

7,92 %

16,81 %

3,33 %
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Capital principal total

Taxa de morositat

Milions d'euros
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160.412
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Cada euro que destina
la Fundació a projectes
socials multiplica per 3
el seu valor
El valor social generat per la Fundació el
2017 ha estat d'1,5 milions d'euros, tres
vegades superior a la inversió monetària
realitzada. Resoldre problemes socials,
millorar la qualitat de vida i el benestar
de les persones, així com fer del nostre
entorn un món més sostenible, és el que
ens mou i per allò que la Fundació
Caixa d'Enginyers continuarà apostant.

LA FUNDACIÓ EN XIFRES
Projectes desenvolupats

+ 321

Import destinat a col·laboracions

3,5 MM€

(61 el 2017)

Atenció a persones sense sostre

+2.429

(+ de 500.000 el 2017)

Reinserció laboral

+ 1.500

(79 el 2017)

(512 el 2017)

persones han participat en el projecte

persones a l'atur inscrites en els cursos gratuïts

Beques i premis concedits

Premis Emprenedoria

+ 318

600

(68 el 2017)

Ajuts en alimentació

Llibres digitalitzats

184.807 (34.807 el 2017)

50.000

persones s'han
pogut beneficiar d'ajuts en alimentació

NOUS PATRONS EN LA FUNDACIÓ
CAIXA D'ENGINYERS

(100 el 2017) candidatures presentades

famílies del tercer món han tingut
accés a llibres digitalitzats

CONCURS “ACCIÓ 50”

A la reunió del Patronat de la Fundació, celebrada el passat mes
de març, es va aprovar la incorporació dels patrons José María
Bueno Lidón i Miguel Ángel Iriberri Vega.
José María Bueno Lidón, enginyer industrial i doctor enginyer
industrial per l'ETSI de la Universidad de Sevilla, actualment és vocal
de la Junta de Govern del COIIAOC, Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental, entre d’altres càrrecs.

La guanyadora del viatge solidari a Moçambic, M. Pilar
Grau Vendrell, comparteix la seva experiència després de
visitar el país del sud-est de l'Àfrica i conèixer de primera
mà els projectes d'Enginyeria Sense Fronteres, amb els
quals la Fundació col·labora.

Miguel Ángel Iriberri Vega, enginyer industrial per la Universidad
Politécnica de Madrid, actualment és president del Consell
General d'Escoles d'Enginyers Industrials d'Espanya i president
de l’Associació d'Enginyers Professionals d'Espanya, entre
d’altres càrrecs.

LA FUNDACIÓ APOSTA PEL TALENT I
L'EMPRENEDORIA

Premis Emprenedoria
Aquest 2018, la Fundació continua amb el seu suport als
emprenedors i convoca la 6a edició dels Premis Emprenedoria,
els quals tenen per objectiu premiar la millor start-up en els
àmbits de la ciència, la innovació i la tecnologia. La convocatòria
es llançarà el maig de 2018.
L'edició de 2017 va comptar amb més de 60 start-ups, les quals
van presentar els seus respectius projectes, sent les premiades:

Foto de M. Pilar Grau Vendrell

Compartint moments de balls i música a l'escola comunitària del
barri de Maxaquene, Maputo.

MESbook: tecnologia per millorar la competitivitat i l'eficiència
de la indústria.
CreatSens: eina que permet la generació d'informació clínica a
través d'analítiques de la sang.
Insulclock: tecnologia per millorar el seguiment del tractament
de les malalties cròniques.

"Idees Making Point" 2017
La quarta edició del Concurs "Idees Making Point" va comptar amb
un total de 40 propostes presentades, de les quals van ser
seleccionades les més creatives: Ai Scope, Biothers i GAIN
Motorcycles, que rebran una dotació econòmica de 5.000 €, 4.000 €
i 3.000 €, respectivament, per fomentar el seu desenvolupament.
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Foto de M. Pilar Grau Vendrell

M. Pilar Grau al costat dels components d'Enginyeria Sense
Fronteres a la seu de l'ONG a Maputo.
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