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3. Resultats de l’exercici

En aquest apartat de la memòria es fa 
l’exercici de necessària transparència 
econòmica de Caixa Popular. Per això, es 
presenten els dos documents fonamentals 
que resumeixen la situació financera, el 
balanç de situació i el compte de pèrdues 
i guanys.
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ACTIU 2019

Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres depòsits a la vista 231.268

Actius financers mantinguts per a negociar 58

   Derivats 58

Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats 4.612

      Instruments de patrimoni 3.013

      Préstecs i bestretes 1.038

      Clientela 1.038

Valors representatius de deute 561

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 117.134

   Instruments de patrimoni 25.995

   Valors representatius de deute 91.139

Actius financers a cost amortitzat 1.550.279

   Valors representatius de deute 325.258

   Préstecs i bestretes 1.225.021

      Entitats de crèdit 62.411

      Clientela 1.162.610

Pro memoria : prestats o lliurats com a garantia amb dret de venda o pignoració 83.968

Actius tangibles 30.545

   Immobilitzat material 30.076

      D’ús propi 30.052

      Cedit en arrendament operatiu 0

      Destinat a l’obra social 24

   Inversions immobiliàries 469

Actius intangibles 73

   Altres actius intangibles 73

Actius per impostos 2.622

   Actius per impostos corrents 904

   Actius per impostos diferits 1.718

Altres actius 6.826

   Resta dels altres actius 6.826

Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda 6.828

TOTAL ACTIU 1.950.245

BALANÇ DE SITUACIÓ (dades en milers)
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PASSIU I PATRIMONI NET 2019

Passius financers mantinguts per a negociar 51

   Derivats 51

Passius financers a cost amortitzat 1.748.090

   Depòsits 1.715.363

      Bancs centrals 148.316

      Entitats de crèdit 580

      Clientela 1.566.467

   Altres passius financers 32.727

Derivats - comptabilitat de cobertures 48.685

Provisions 5.312

   Compromisos i garanties concedits 257

   Romanents provisions 5.055

Passius per impostos 4.492

   Passius per impostos diferits 4.492

Altres passius 8.929

   Dels quals: fons de l’obra social 1.248

TOTAL PASSIU 1.815.559

Fons propis 128.052

   Capital 60.078

      Capital desemborsat 60.078

      Capital no desemborsat exigit 0

   Pro memoria: capital no exigit 0

   Prima d’emissió 0

   Instruments de patrimoni emesos diferents del capital 0

      Component de patrimoni net dels instruments financers compostos 0

      Altres instruments de patrimoni emesos 0

   Altres elements de patrimoni net 0

   Guanys acumulats 59.199

   Reserves de revaloració 2.186

   Altres reserves (2.663)

   Resultat de l’exercici 11.004

   (-) Dividend a compte (1.752)

Un altre resultat global acumulat 6.634

   Elements que no es reclassificaran en resultats 2.870

      Canvis del valor raonable dels instruments de patrimoni valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 2.870

   Elements que poden reclassificar-se en resultats 3.764

      Derivats de cobertura. Reserva de cobertura de fluxos d’efectiu [part eficaç] (332)

      Canvis de valor raonable dels instruments de deute valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 4.096

TOTAL PATRIMONI NET 134.686

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.950.245

PRO MEMORIA: EXPOSICIONS FORA DE BALANÇ 2019

   Compromisos de préstec concedits 124.425

   Garanties financeres concedides 3.153

   Altres compromisos concedits 26.868
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (dades en milers)

En el capítol “4.2. Empremta econòmica i del negoci”, apartat “Gestió econòmica, financera i fiscal” s’expliquen els resultats i l’evolució 
dels paràmetres i els indicadors principals de la gestió economicofinancera efectuada en l’exercici, en comparació amb els obtinguts 
en l’anterior.

CONCEPTES 2019
Ingressos per interessos 37.209

   Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 2.441

   Actius financers a cost amortitzat 34.236

   Romanents ingressos per interessos 532

Despeses per interessos (1.616)

MARGE D’INTERESSOS 35.593
Ingressos per dividends 1.209

Ingressos per comissions 20.472

Despeses per comissions (1.621)

Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb 
canvis en resultats, nets 138

   Actius financers a cost amortitzat (221)

   Romanents actius i passius financers 359

Guanys o pèrdues per actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb  
canvis en resultats, nets 141

   Altres guanys o pèrdues 141

Diferències de canvi, netes 327

Altres ingressos d’explotació 1.653

Altres despeses d’explotació (3.056)

   De les quals: dotacions obligatòries a fons d’obra social (1.028)

MARGE BRUT 54.856
Despeses d’administració (29.327)

   Despeses de personal (17.589)

   Altres despeses d’administració (11.738)

Amortització (2.517)

Provisions o reversió de provisions (1.234)

Deterioració del valor o reversió de la deterioració del valor d’actius financers no valorats a valor raonable amb 
canvis en resultats i pèrdues o guanys nets per modificació (4.988)

   Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 8

   Actius financers a cost amortitzat (4.996)

Deterioració del valor o reversió de la deterioració del valor d’inversions en dependents, negocis conjunts o associats 3

Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius no financers, nets 30

Guanys o pèrdues procedents d’actius no corrents i grups alienables d’elements classificats com a mantinguts per  
a la venda no admissibles com a activitats interrompudes (3.847)

GUANYS O PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS 12.976
Despeses o ingressos per impostos sobre els guanys de les activitats continuades (1.972)

GUANYS O PÈRDUES DESPRÉS D’IMPOSTOS 11.004
Guanys o pèrdues després d’impostos procedents d’activitats interrompudes 0

RESULTAT DE L’EXERCICI 11.004


