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Grup Caixa
d'Enginyers

consolida els seus
nivells de solvència
i liquiditat el 2020
Presentació de resultats 2020
i perspectives 2021
El Grup Caixa d'Enginyers ha consolidat un any més els
seus nivells de solvència i liquiditat durant l'exercici 2020,
malgrat la dificultat associada al context marcat per la
crisi provocada per la COVID-19. Per a això, el Grup ha
realitzat un important esforç creditici i de suport a
l'economia per respondre a les necessitats dels socis i
sòcies i de la societat.

El crèdit als socis del Grup
incrementa significativament,
amb una alça del 46 % en

préstecs de nova concessió, que van sumar 557
milions d'euros.
El crèdit a empreses representa
el 27 % del total
de la inversió creditícia.

L'índex de recomanació
dels socis, mesurat

per l’NPS (Net Promoter Score),

ha estat del 52,9 %.

*Dades facilitades per AFI amb data 25/05/2021.

El Grup obté un resultat abans
d'impostos de 12,53 millons
d'euros i un benefici net
d'11,36 milions d'euros, fet
que representa un ROE del 5,40
% enfront del -1,42 %* que
registra el sector.

El volum de negoci del Grup
ascendeix fins als 7.771 milions
d'euros i obté una ràtio de

capital CET1 del 15,21 %.

S'han incrementat les
cobertures creditícies,

destinant a provisions
i deteriorament d'actius financers una mica més de 4,7
millons d'euros, dels quals un
44 % responen a avançaments de
situacions problemàtiques per
risc COVID-19.

La ràtio de morositat s'ha
reduït al 2,75 % el 2020,
molt per sota de la mitjana
del sector.
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Altres indicadors rellevants del 2020
Índex de
satisfacció
de socis
i sòcies

8,28

Socis
digitals

74,81 %
dels socis

(+0,05 p)

Ràtio
d'eficiència

74,50 %*
(Millora de 4,3 pp)

(69,61% el 2019)

Patrimoni
gestionat
sota ISR

Socis i
sòcies

209.748
(+ 2,8 %)

Cada euro que destina la Fundació Caixa d'Enginyers a projectes multiplica per 4,3 el seu valor social
(2017-2020). Més de 8 M€ de valor social generat a través d'aliances i projectes.

407 M €

el 37 % del patrimoni total
Plans de pensions i fons d'inversió

Des de la seva creació el 2011, més de 535 projectes
realitzats i més de 4.300 persones beneficiàries
de beques i formació gràcies a les nostres aliances.

*Ràtio d'eficiència: Despeses d'administració més amortitzacions sobre marge brut (descomptant el Fons d'Educació i Promoció).

Un nou centre corporatiu

Obertura de 2 noves oficines
Mataró:

En 2020,

Un espai més ampli per dedicar
a l'assessorament personalitzat
dels socis i sòcies.

en el context de la COVID-19, es va
crear un centre d'atenció digital a
Barcelona, un espai ampli on poder
atendre l'increment de la demanda
de l'atenció a través dels canals
no presencials.

Sabadell:

“

Aquesta oficina vol convertir-se en una
plataforma col·laborativa de l'enginyeria
en estar ubicada al costat del Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Félix

Masjuan,

president del Grup
Caixa d’Enginyers

Joan

Cavallé,

director general
de Caixa d’Enginyers

“L'objectiu del Grup Caixa d'Enginyers és estar al servei dels nostres socis i de la
societat. Per això, no només mesurem els nostres resultats empresarials en xifres, sinó
també amb altres accions que mostren el nostre servei a la societat: el desenvolupament
d'un negoci ètic i responsable; la preocupació pel medi ambient i la inversió socialment
responsable; o la proximitat amb els nostres socis, un aspecte que aquest any ha estat més
important que mai.”

“Malgrat la complexitat dels reptes de l'exercici 2020, hem incrementat un 8,79 %
el nostre volum de negoci i, gràcies a la nostra prudència i gestió, hem assolit una ràtio de
capital CET1 del 15,21 %, molt per sobre de la mitjana del sector a Espanya. Això ens permetrà, durant aquest 2021 marcat per la COVID-19, posar tot l'èmfasi de gestió en atendre les
creixents i urgents necessitats dels nostres socis i sòcies, gràcies a la resiliència que permeten els nostres indicadors financers.”

Descobreix el vídeo resum de la presentació de resultats

”

Perspectives per a 2021
Els objectius de Caixa d'Enginyers se situen en un escenari de recuperació de l'activitat econòmica
i a mantenir la solvència, liquiditat i rendibilitat, així com la qualitat dels actius i eficiència.
Els 5 reptes de l'Entitat
Guanyar proximitat aprofitant
les capacitats digitals

Focalitzar l'esforç creditici
per donar suport als projectes
dels socis i sòcies

Generar un impacte positiu per a la societat reforçant els criteris socials i de
sostenibilitat, basats en una governança alineada amb les millors pràctiques
cooperatives, i aportant mètriques d'impacte de les inversions

           

          

               

Inversió en tecnologia per
adaptar-nos al context
de creixement i digitalització

Mantenir la gestió exigent dels
riscos incloent-hi la gestió proactiva
dels riscos climàtics

          

              

