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Compromís amb els socis

President del Grup Caixa d'Enginyers
Josep Oriol Sala
“Les claus del model cooperatiu són l'excel·lència en el
servei al soci, la digitalització i l'aposta constant per la
sostenibilitat”.

Base social

204.112 socis

Lleialtat

49,90 %

Net Promoter
Score de

Director general de Caixa d'Enginyers

Satisfacció

Joan Cavallé
“Els nivells elevats de solvència, liquiditat i qualitat dels
actius ens permeten afrontar la situació provocada per la
COVID-19 amb resiliència per donar resposta a les
necessitats dels socis i de la societat”.

Índex
de satisfacció

9 % exercici anterior

mitjana del sector: 4

%

8,23

mitjana del sector: 7,48

%

2019 en xifres
Volum
de negoci

Resultat
de l’exercici

7,1 MM€

15,1 M€*

15,39 %

exercici anterior

18,6 %

exercici anterior

Qualitat
de l’actiu

Ràtio de
eficiència

2,84 %

69,67 %

Ràtio de morositat

Mitjana del sector

4,79 %

Finançament
a l'economia

381 M€

76,01 %

en inversió creditícia

exercici anterior

16 %

exercici anterior

*Consolidat abans d'impostos i dotacions
al Fons d'Educació i Promoció.

M€: Milions | MM€: Mil Milions

Fortalesa del Grup en el primer semestre de 2020
Volum
de negoci

Resultat
de l’exercici

7,5 MM€

6,9 M€*

durant el primer semestre de 2019

durant el primer semestre de 2019

6,7 MM€

5,3 M€

Qualitat
de l’actiu

Ràtio de
eficiència

2,70 %

66,54 %

Ràtio de morositat

2,60 %

durant el primer semestre de 2019

79,08 %

Finançament
a l'economia

341 M€

en inversió creditícia

durant el primer semestre de 2019

*Consolidat abans d'impostos i dotacions
al Fons d'Educació i Promoció.

212 M€

durant el primer semestre de 2019
M€: Milions | MM€: Mil Milions

La qualitat dels actius i la ràtio de capital,
de 15,48 %, ens permeten abordar les
incerteses del context actual i gestionar
amb fortalesa els impactes derivats de la
COVID-19. L'Entitat ha impulsat iniciatives
per ajudar els socis i les sòcies a fer front a
les dificultats que puguin trobar-s’hi.

Per a les persones
Millores en l'import i termini de la
devolució de la Bestreta Nòmina.
Ampliació del límit de les targetes de
crèdit i reducció dels tipus d'interès en
les compres fraccionades.

Exempció del pagament de la comissió
de manteniment del compte per als
socis en situació d'ERTO fins al 31 de
desembre.
Per als professionals i les empreses

Ampliació del límit de pagament
amb contactless sense codi pin.

Adhesió a les línies de finançament
ICF, Avalis i ICO.

Avançament de l'ingrés de la prestació
d'atur, la pensió de la Seguretat Social i
la Renda Mínima Vital.

Exempció del pagament de la comissió
de TPV als comerços afectats per
l'estat d'alarma.

Moratòries de préstecs hipotecaris i
personals.
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Compromesos amb el compliment dels ODS
A Caixa d'Enginyers, les finances de la sostenibilitat se situen en el centre de l'estratègia del Grup. El 2019, es va continuar avançant en els tres ODS identificats
com a prioritaris, alineats amb els nostres objectius estratègics.

Treball decent
i creixement
econòmic

381 M€

43 %

96 %

> 32.000

de finançament
a empreses.

Indústria,
innovació i
infraestructura

29 %

de la plantilla
< 30 años.

de la nostra plantilla
amb contracte indefinit.

92 M€

11,2 M€

del finançament
a pimes i professionals.

invertits en
innovació tecnològica.

d’inversió en sectors
que promouen la indústria
sostenible i la innovació.

com a signants
dels Principis d’Inversió
Responsable.

272 M€

hores de formació
als nostres professionals.

Acció
pel clima
d'inversió en sectors
que prenen mesures
per reduir els efectes
del canvi climàtic.

7 años

100 %

d'emissions compensades:
som una organització
neutra en carboni.

100 %

de consum d'energia neta.

Inversió socialment responsable com a part del nostre ADN
Les qualificacions dels fons de Caixa Enginyers Gestió són indicadors
de la solidesa i resiliència del Grup, així com del valor que genera la
inversió socialment responsable.

Els fons d'inversió CE Environment ISR, FI, CE Iberian Equity, FI, i CE
Emergents, FI, del Grup Caixa d'Enginyers han aconseguit, al tancament del
primer semestre de 2020, la màxima qualificació en la classificació mensual
del Ràting Morningstar.

364 M€

Patrimoni gestionat en
fons i plans de pensions ISR

10 13

80 milions

100 %

dels
fons d’inversió de
Caixa Enginyers Gestió
tenen estrelles Morningstar.

exercici anterior

1/3 del total
del patrimonio

Tots els fons i plans de pensions
del Grup amb estrelles Morningstar
apliquen criteris d'inversió socialment
responsable.

El
dels plans de pensions de
Caixa Enginyers Vida i Pensions
tenen estrelles Morningstar.

La solidaritat de la comunitat Caixa d'Enginyers
La contribució dels nostres socis i sòcies és clau per donar suport als col·lectius més vulnerables.

El Grup Caixa d'Enginyers ha col·laborat, amb
una aportació de 43.000 euros, en la campanya
de la Creu Roja per dotar de material de
seguretat els 8.200 voluntaris que han treballat
durant l'emergència sanitària.

Caixa Enginyers Vida i Pensions col·labora en
un fons solidari creat per UNESPA per protegir
els més de 700.000 sanitaris que lluiten per
contenir la pandèmia del coronavirus a
Espanya.

El Grup Caixa d'Enginyers ha col·laborat, amb
una aportació de 43.000 euros, en la campanya
de la Creu Roja per dotar de material de
seguretat els 8.200 voluntaris que han treballat
durant l'emergència sanitària.

Creant valor per a la societat

El Grup Caixa d'Enginyers va destinar 295.000 euros a accions de suport a col·lectius professionals i joves.

Dades de la Fundació Caixa d'Enginyers en l’exercici 2019

2M€
84 projectes desenvolupats

Per cada euro que
inverteix socialment, la
Fundació multiplica per

en impacte social generat

/caixadenginyers

@caixaenginyers

601

/grupo-caja-de-ingenieros

3,8 €

beneficiaris de beques,
premis i formació

/caixaenginyers

Per a més informació, consulta la nostra Memòria de Sostenibilitat

el seu
impacte social

blog.caixa-enginyers.com

