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Resultats en tancar el segon trimestre de 2015

Banc Sabadell incrementa el seu beneﬁci net
un 55,3%, ﬁns als 352,2 milions d’euros

El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, informant als mitjans de comunicació sobre els resultats.

• El marge d’interessos creix un 20,7%
interanual i el marge abans de dotacions és un 16,1% superior a l’obtingut després del mateix període de
2014.
• L’adquisició de TSB Banking Group
(TSB) impulsa els volums de negoci:
inversió creditícia +24,6% i recursos
de clients al balanç +37,2%. Per primer cop, els actius totals superen
els 200.000 milions d’euros en augmentar un 26,2% interanual.
• El saldo total de dubtosos es redueix
la xifra rècord de 1.948 milions
d’euros des de gener i la ràtio de
cobertura arriba al 52,8% (el 53,7%
incloent TSB). La ràtio de mora
cau al 10,98% (el 9,01% tenint en
compte TSB).

Cobert el segon trimestre de l’exercici,
els resultats consolidats de Banc Sabadell mantenen la progressió del primer
trimestre i presenten un benefici net atribuït de 352,2 milions d’euros, un 55,3
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per cent més que el 30 de juny de 2014,
un cop fetes dotacions per insolvències
i provisions de la cartera de valors i
immobles per un import total de 1.749,1
milions d’euros.
La bona marxa del negoci ordinari i l’estricte control dels costos d’explotació
recurrents, juntament amb l’adequada
gestió dels diferencials de clients i el rigor
en la qualitat del risc creditici, caracteritzen un segon trimestre en què es confirmen la inflexió positiva en l’evolució
del crèdit sense dubtosos i la creixent
reducció dels actius problemàtics.
A 30 de juny, Banc Sabadell va obtenir
l’aprovació per part de les autoritats britàniques per completar l’adquisició de TSB
Banking Group (TSB), operació anunciada
el 20 de març passat, de manera que,
un cop tancada l’operació, les dades del
balanç consolidat de Banc Sabadell passats els sis primers mesos ja inclouen
les magnituds del balanç íntegre de TSB
en acabar el segon trimestre.

InfoAccionista
Número 62 • Juliol de 2015

Balanç
En tancar el segon trimestre, els
actius totals de Banc Sabadell
sumen 164.246,9 milions d’euros
i creixen un 1,7% interanual. Incloent
TSB, els actius totals consolidats
augmenten un 26,2% respecte al
tancament del segon trimestre de
2014 i superen, per primer cop, els
200.000 milions d’euros (203.959,4
milions d’euros).
La inversió creditícia bruta de clients
suma 118.415,9 milions d’euros i
és un 0,9% interanual menor. Considerant també les magnituds de TSB,
aquest epígraf del balanç arriba
als 148.962,6 milions d’euros, un
24,6% més que el 30 de juny de
2014.
En tancar el segon trimestre de
2015, els recursos de clients al
balanç es mantenen pràcticament sense variació (+0,3%) i
sumen 95.344,5 milions d’euros.
Amb la inclusió de TSB s’eleven a

130.369,6 milions d’euros i creixen
un 37,2% interanual.
Els recursos de clients de fora de
balanç sumen 35.409,6 milions
d’euros i, en termes interanuals,
augmenten un 23,8%. El patrimoni
en societats i fons d’inversió collectiva manté el creixement sostingut, evidenciat al llarg dels dotze
darrers mesos, i aconsegueix un
saldo de 20.230,2 milions d’euros
a 30 de juny de 2015, cosa que,
en termes percentuals, implica un
augment del 47,6% els dotze últims
mesos.

Compte de resultats
En tancar el segon trimestre, el
compte de resultats consolidat, a
diferència del balanç consolidat, no
reflecteix encara la incorporació de
TSB. A 30 de juny, manté la favorable evolució del primer trimestre
i mostra l’impacte positiu que hi
tenen el menor cost del finança30.06.2014

RÀTIOS
Eficiència 1
Core capital / Common equity
Morositat
Cobertura de dubtosos

30.06.2015

30.06.2015
exTSB

%

%

%

55,57

48,58

–

11,4

11,5

–

13,35

9,01

10,98

53,8

53,7

52,8

MITJANS
Nombre d’oficines
Nombre d’empleats i empleades
1

2.336

2.919

2.288

17.698

26.176

17.708

Per calcular aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut considerant en tots dos anys únicament els ROF i les diferències
de canvi recurrents. A més a més, s’inclou la periodificació de les dotacions al Fons de Garantia de Dipòsit en els
dos anys.

ment, l’increment de l’activitat
comercial i l’estricte control sobre
la despesa. Així, el marge d’interessos continua creixent trimestralment i, a 30 de juny, s’eleva a
1.299 milions d’euros, de manera
que és un 20,7% superior a l’obtingut després del segon trimestre de
l’any 2014.
Les dotacions efectuades per a
la cobertura d’insolvències i altres
deterioraments (d’immobles i d’actius financers, principalment) sumen
1.749,1 milions d’euros (+23,6%
interanual), en les quals s’inclouen
dotacions addicionals que han
comportat un increment de les
cobertures. En tancar el segon
trimestre, la ràtio de cobertura
sobre dubtosos augmenta i arriba
al 52,8% (el 53,7% si es considera
TSB) i la de cobertura dels actius
immobiliaris adjudicats es situa en
el 43,3%.
Un cop formalitzada l’adquisició
de TSB, Banc Sabadell es manté
entre les entitats més ben capitalitzades del sector financer espanyol, amb una ràtio de capital CET 1
de l’11,5% (de l’11,2% fully loaded,
anticipant els requeriments de Basilea III). La ràtio de solvència
BIS es situa en el 13% (12,4% en
tancar el segon trimestre de 2014).
El patrimoni net creix un 11,4% interanual, fins als 12.076,9 milions
d’euros.

30.06.2014

30.06.2015

Variació
Absoluta

Actius totals

161.557.118

203.959.438

42.402.320

26,2%

1,7%

Inversió creditícia bruta de clients (1)

119.506.578

148.962.599

29.456.021

24,6%

-0,9%

95.043.236

130.369.596

35.326.360

37,2%

0,3%

Dades acumulades en milers d’euros

Variació Var. Relativa
Relativa
exTSB

MAGNITUDS DEL BALANÇ

Recursos de clients al balanç
Recursos de clients de fora del balanç

28.596.744

35.409.649

6.812.905

23,8%

23,8%

Fons propis

10.231.035

12.062.061

1.831.026

17,9%

–

Marge d’interessos

1.075.987

1.298.978

222.991

20,7%

–

Marge brut

2.682.444

2.960.019

277.575

10,3%

–

Marge abans de dotacions

1.643.368

1.908.571

265.203

16,1%

–

226.759

352.246

125.487

55,3%

–

(1)

Sense adquisició temporal d’actius

RESULTATS

Benefici atribuït al grup
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L’acció SAB un cop tancat el primer semestre de 2015
La primera meitat de l’any ha estat
marcada per la incertesa sobre el
futur de Grècia. Tot i que el 13 de
juliol es va anunciar un acord entre
el govern hel·lè i les autoritats europees per a un tercer rescat, amb la
qual cosa quedava descartada la
sortida de Grècia de la UE o Grexit,
en tancar l’edició d’aquesta publicació encara seguien les negociacions
amb l’objectiu que Grècia assumís
un conjunt de reformes estructurals.
La volatilitat als mercats de renda
variable i renda fixa han estat constants. Com a exemple, la rendibilitat del deute sobirà espanyol a deu
anys ha passat de l’1,20% a final de
març al 2,30% a tancament de juny.
Un altre factor desestabilitzador es
troba en la forta caiguda de la borsa
xinesa aquestes últimes setmanes,
frenada en part després de les
mesures proteccionistes adoptades
pel govern.
Malgrat aquests factors negatius,
l’acció SAB tanca el semestre en
nivells pròxims als de finals de
2014. Durant aquests sis mesos,
s’ha mantingut generalment dins del
rang de 2,20/2,40 euros. La bona
progressió del compte de resultats i
la favorable acollida a l’operació de
compra de TSB Banking Group han
actuat com a suport.

Preus i volums de l’acció SAB
Preu
final
€

Preu
màxim
€

Preu
mínim
€

Volum
mitjà diari
(títols)

2,205

2,713

1,820

27.329.259

Gener

2,244

2,474

2,053

31.230.385

Febrer

2,455

2,490

2,080

28.049.045

Març

2,279

2,499

2,161

40.522.541

Abril

2,397

2,418

2,200

40.684.714

Maig

2,306

2,435

2,260

29.386.742

Juny

2,165

2,356

2,060

32.330.480

2014
2015

Variació
Des. 2014 - Juny 2015 -1,81%
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Retribució per a l’accionista.
Exercici de 2014
La Junta General d’Accionistes va
aprovar la retribució de 0,039 euros
per acció, instrumentada a través
de l’anomenat “Sabadell Dividend
Flexible”, que permet a l’accionista
triar entre rebre accions i/o efectiu.
La proporció de lliurament va ser
d’1 acció nova per cada 59 drets
d’assignació gratuïta.
També es va aprovar la retribució
complementària per l’equivalent a
0,01 euros per acció, mitjançant el
lliurament d’accions procedents de
l’autocartera. El valor de referència de les accions lliurades va ser
2,3388 euros i la proporció, 1 acció
per cada 233,88 accions.
L’assignació de les accions i liquidació en efectiu es van fer durant
el mes de juny de 2015.
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60
30.06.14

30.09.14

Sabadell
Santander
BBVA

31.12.14

CaixaBank
Bankia
Popular

31.03.15

30.06.15

Bankinter
IBEX-35

Dades tècniques*
Nombre d’accions
Nombre d’accionistes
Contractació mitjana diària (gener-juny, en títols)
Contractació mitjana diària (gener-juny, en euros)
Capitalització
BPA

(benefici net atribuït per acció)

PER (preu/benefici net atribuït)

5.187.356.283
260.549
33.768.117
77.799.920
11.230.626.353 €
0,11 €
19,39 x

Valor comptable per acció

2,31 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,94 x

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre de 2014)

2,22%

* El 30 de juny de 2015.
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Els accionistes aproven la gestió i els resultats
de l’exercici de 2014

La Junta General d’Accionistes de
Banc Sabadell, reunida amb caràcter ordinari a Sabadell el 28 de
maig passat, amb una representació del 66,87% del capital social, va
aprovar la gestió i els resultats de
2014 que van pujar a 371,7 milions
d’euros. També va acordar una retribució a l’accionista en la modalitat
de scrip dividend o retribució flexible
per un import de 0,039 euros per
acció, que es va complementar amb
el lliurament d’accions de l’autocartera per l’equivalent a 0,01 euros
per acció.
D’altra banda, la Junta va ratificar
els nomenaments d’Aurora Catá
i José Manuel Lara García com a
nous consellers independents per
cobrir dues vacants que hi havia i va

nomenar David Vegara com a conseller independent, un cop produïda
la renúncia en el càrrec de Josep
Permanyer, després de 57 anys de
labor professional i 13 en el Consell
d’Administració de Banc Sabadell.
En la seva intervenció, el president
Josep Oliu va remarcar que l’exercici de 2014 va deixar veure uns
resultats creixents que evolucionen
en línia amb els objectius d’assolir
les taxes de rendibilitat que es van
anunciar a principi de 2014 quan es
va presentar el Pla Triple 2014-2016.
El conseller delegat Jaume Guardiola va afirmar que un dels objectius
de negoci és la diversificació geogràfica, de manera que posa en valor el
procés d’internacionalització.

S’adquireix el 100% de TSB Banking Group plc.
Després de l’autorització dels reguladors del Regne Unit, Banc Sabadell adquireix el 100% del capital
de TSB. El 7 de juliol passat, l’entitat va anunciar que, un cop obtinguda l’acceptació de més del 90%
dels accionistes de TSB a l’oferta
de compra, exercitaria el deu dret
d’adquisició forçosa (squeeze out)
sobre els titulars d’accions que van
refusar l’oferta i als quals se’ls va
aplicar les condicions que la llei de
societats anglesa estableix.
L’operació, valorada en 2.350 milions d’euros, té un impacte neutre
en el capital CET1 del grup Banc
Sabadell. Els costos de la migració
tecnològica quedaran compensats
per l’aportació de 622 milions d’euros de Lloyds, grup al qual pertanyia

TSB. Les sinèrgies tecnològiques
es xifren en uns 221 milions d’euros abans d’impostos a partir del
tercer any després de l’optimització
tecnològica.

El doctor Xavier Trepat,
Premi a la Investigació
Biomèdica
El doctor Xavier Trepat ha estat guardonat amb el X Premi Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica. El
jurat del certamen va valorar el seu
treball dedicat a estudiar els mecanismes biofísics que determinen la
interacció i comunicació entre les
cèl·lules des d’una nova perspectiva. L’acte de lliurament es va fer al
centre corporatiu de Banc Sabadell a
Sant Cugat del Vallès i hi va assistir
la secretària d’Estat d’Investigació,
Desenvolupament i Innovació, Carmen Vela i el conseller d’Economia
i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, Andreu Mas-Colell. El president Josep Oliu va ser l’encarregat
de lliurar el premi al doctor Trepat,
que lidera el laboratori de dinàmica
cel·lular i del teixit a l’Institut de Biotecnologia de Catalunya (IBEC).

S’obren noves oﬁcines a
Bogotà i París
El banc, en línia amb el seu procés
d’internacionalització, ha obert a
Bogotà la seva primera oficina de
representació al mercat colombià.
Amb aquesta obertura, l’entitat ja
disposa d’un total de catorze centres
a tot el món. D’altra banda, ha inaugurat un nova sucursal als Champs
Élysées de París, on treballa un equip
de setze professionals. En tancar
aquesta edició, s’estava esperant la
llicència bancària a Mèxic per operar
com un banc comercial. Fa un any,
Banc Sabadell va iniciar en aquest
país les seves operacions de finançament a través de la filial Sabadell
Capital.

Servei de Relacions amb els Accionistes
Aquesta publicació es pot consultar a la pàgina www.grupbancsabadell.com
(Informació per a accionistes i inversors > Productes i serveis)
Per rebre-la per correu electrònic o donar-se de baixa, es pot adreçar a
accionista@bancsabadell.com o trucar al 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

InfoAccionista
Número 62 • Juliol de 2015

