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*La informació confidencial que l’AFA rep en l'exercici de les seves responsabilitats supervisores no pot ser divulgada a tercers ni a autoritats, a excepció que sigui divulgada de forma resumida o agregada
de manera que les entitats supervisades no puguin ser identificades, sense perjudici de les exempcions previstes en la legislació vigent. Conseqüentment, quan la divulgació de les dades pugui suposar una
falta al deure de secret establert als articles 19 i 19 bis de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (actualment nomenada AFA), aquesta informació no pot ser divulgada.



1. El sector financer d’Andorra



Consulteu el registre oficial AFA disponible al lloc web:: 
https://www.afa.ad/ca/consulta-de-registres

El sector financer d’Andorra
Univers de supervisió
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Entitats bancàries Nombre

Sense participació estrangera 4 (1 en resolució)

Amb participació estrangera 2

TOTAL 6

Entitats Financeres d’inversió* Nombre

Societats Financeres d’Inversió 1

Agències Financeres d’Inversió 1

Societats gestores de Patrimonis 3

Assessors financers 6

TOTAL 11

Societats gestores d’OICs Nombre

Participades per entitats bancàries 
andorranes

5

No participades per entitats 
bancàries andorranes

2

TOTAL 7

Assegurances ** Nombre

Companyies andorranes*** 15 (1 en liquidació)

Companyies estrangeres 15

TOTAL 30

* No inclou 6 agents financers que actuen exclusivament per a entitats 
financeres d’inversió i 1 agent financer que actua exclusivament per a una 
societat gestora d’OICs.

** No inclou 63 mediadors.
*** De les quals 6 banca-assegurances 

https://www.afa.ad/en/register
https://www.afa.ad/ca/consulta-de-registres
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Nota: Els actius totals de les entitats bancàries es mostren segons la informació prudencial. Els actius totals de les altres entitats es mostren segons els estats comptables auditats (no els estats prudencials). El 
total d’actius de sucursals d’empreses estrangeres no inclou totes les dades de les empreses en aquest moment, perquè els estats financers encara no s’han reportat a l’AFA a causa de regulacions específiques i 
de flexibilitat dins del context del COVID-19. Aquestes empreses que no s’inclouen representen el 9,5% del volum total de primes subscrites brutes de les dades financeres de 2019.

El sector financer d’Andorra
Principals xifres del sistema financer

Principals  dades agregades del s istema bancàri -  Consolidat 2019 2018

(en milers d'euros)

Actius totals 14.406.060 13.552.597

Actius ponderats per risc totals 6.836.398 6.646.960

Capital total 1.295.201 1.239.061

Actius financers subjectes a deteriorament vençuts 661.771 552.108

Total actius gestionats (AuMs) 49.713.197 44.925.146

Ingressos totals 552.633 497.035

dels quals ingressos nets per interessos 103.333 108.567

dels quals ingressos per comissions 288.388 292.785

Resultat de l'exercici net 112.510 100.165

Atribuïble a la matriu 111.883 99.529

Estructura del sector financer andorrà -  Actius totals 2019 % del Total 2018 % del Total

(en milers d'euros)

Entitats bancàries 14.406.060 86,4% 13.552.597 86,3%

Companyies asseguradores 1.107.810 6,6% 1.053.518 6,7%

de les quals banca assegurances (andorranes) 947.065 5,7% 902.626 5,7%

de les quals no banca assegurances (andorranes) 90.400 0,5% 84.398 0,5%

de les quals delegacions de companyies estrangeres 70.345 0,4% 66.494 0,4%

Altres entitats financeres 46.161 0,3% 52.412 0,3%

de les quals entitats financeres d'inversió 9.156 0,1% 7.189 0,0%

de les quals societats gestores d'OIC 37.005 0,2% 45.223 0,3%

ACTIUS TOTALS 16.667.841 100,0% 15.712.045 100,0%



El sector financer d’Andorra
Principals xifres d’EBs, d’EFIs i de SGOICs a 31 de desembre del 2019
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Nota: Les dades financeres es mostren segons els estats financers auditats.
(1) No s’inclou Banca Privada d’Andorra, SA, entitat en resolució.
(2) Entitats financers d’inversió inclou les societats financeres d’inversió, les agències financeres d’inversió, les societats gestores de patrimonis i els assessors financers.
(3) Els AUMs corresponen a recursos gestionats per organismes d’inversió col·lectiva.
(4) Els AUMs corresponen a recursos gestionats per organismes d’inversió col·lectiva.(55.957 milers d’euros) i a recursos gestionats d’acord amb els mandats donats pels clients (31.045 milers
d’euros).

Consolidat 

14.840.692

Consolidat: 

49.713.197

Individual: 

12.392.046

Individual: 

21.032.403

Entitats financeres 

d’inversió ( 2) 9.156 920.688 11

Pertanyent a grups 

bancaris: 

35.358

Pertanyent a grups 

bancaris(3): 

3.078.708

5

No pertanyent a 

grups bancaris: 

1.647

No pertanyent a 

grups bancaris(4): 

87.002

2

Nombre 

d'entitats

Entitats bancàries ( 1) 5

Societats gestores 

d’organismes d’inversió 

col·lectiva 

(Milers d'euros)

Actiu 

31/12/2019

AUMs 

31/12/2019



El sector financer d’Andorra
Principals xifres del sistema assegurador a 31 de desembre del 2019
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Nota: No inclou 1 entitat en liquidació

31/12/2019 (Milers d’euros)

T

O

T

A

L

de les quals  

operen en ram 

de vida

de les quals  

operen en 

rams no vida

de les quals  

operen en 

rams de vida i  

no vida

Entitats banca assegurances 6 6 0 0 89.703 0 89.703

Entitats andorranes no bancàries 8 2 2 4 7.781 41.750 49.531

Delegacions d'entitats estrangeres 15 3 9 3 7.752 36.796 44.548

29 11 11 7 105.236 78.546 183.782

Tipus entitats asseguradores

Primes 

brutes 

emeses 

vida

Primes brutes 

emeses no vida

Total primes 

brutes emeses

Nombre d'entitats 



El sector financer d’Andorra
Presència internacional de les entitats bancàries andorranes
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Presència internacional: la banca 
andorrana en 11 països 

AUMs
(%)

Entitats supervisades per autoritats 
estrangeres

Entitats no supervisades

Argentina Brasil Israel Luxemburg
Mèxic Mònaco Panama Espanya
Suïssa Estats Units d’Amèrica Uruguai



2. Resum dels estats financers agregats



Entitats bancàries a nivell consolidat
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Font: dades financeres mostrades segons la informació prudencial sol·licitada a les entitats bancàries a les plantilles FinRep F01.01, F01.02 i F01.03. 

Balanç de s ituació agregat del s istema bancàri -  Consolidat

ACTIU 2019 2018 Dif

(en milers d'euros)

Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista 1.724.498 2.021.331 -14,7%

Actius financers mantinguts per negociar 322.835 339.645 -4,9%

Actius financers no destinats a negociar valorats obligatòriament a valor raonable amb 

canvis en resultats
353.765 329.850 7,3%

Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats 14.524 4.588 216,5%

Actius financers a valor raonable amb canvis en altre resultat global 1.845.716 1.565.745 17,9%

Actius financers a cost amortitzat 8.635.777 8.055.740 7,2%

Derivats - Comptabilitat de cobertures 938 191 390,2%

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de risc de 

tipus d’interès 
28.743 26.170 9,8%

Inversions en negocis conjunts i associades 90.882 55.851 62,7%

Actius tangibles 535.461 342.123 56,5%

Actius intangibles 452.693 428.968 5,5%

Actius per impostos 57.683 68.977 -16,4%

Altres actius 205.599 157.617 30,4%

Actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda 136.946 155.801 -12,1%

TOTAL ACTIU 14.406.060 13.552.597 6,3%

PASSIU I PATRIMONI NET 2019 2018 Dif

(en milers d'euros)

Passius financers mantinguts per negociar 101.618 109.012 -6,8%

Passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats 49.331 71.411 -30,9%

Passius financers a cost amortitzat 12.100.789 11.412.635 6,0%

Derivats - Comptabilitat de cobertures 53.148 49.300 7,8%

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de risc de 

tipus d’interès
794 782 1,6%

Passius emparats per contractes d’assegurança i reassegurança 331.203 342.443 -3,3%

Provisions 26.469 28.408 -6,8%

Passius per impostos - - -

Altres passius 215.447 176.593 22,0%

Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda - 352 -100,0%

TOTAL PASSIU 12.878.799 12.190.936 5,6%

Capital 245.470 244.779 0,3%

Prima d’emissió 142.391 73.441 93,9%

Instruments de patrimoni emesos diferents de capital 35.000 35.000 0,0%

Altres elements de patrimoni net - - -

Altre resultat global acumulat (2.545) (9.962) -74,5%

Guanys acumulats 697.547 566.924 23,0%

Reserves de revaloració 2.288 2.932 -22,0%

Altres reserves 285.708 339.748 -15,9%

(-) Autocartera (1.927) (1.927) 0,0%

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant 111.883 99.529 12,4%

(-) Dividends a compte - - -

Interessos minoritaris 11.448 11.197 2,2%

TOTAL PATRIMONI NET 1.527.262 1.361.661 12,2%

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 14.406.060 13.552.597 6,3%
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Entitats bancàries a nivell consolidat

Font: dades financeres mostrades segons la informació 
prudencial sol·licitada a les entitats bancàries a la plantilla 
FINREP F02.00. 

P&G agregat del s istema bancàri -  Consolidat

2019 2018 Dif

(en milers d'euros)

Ingressos per interessos 174.099 178.030 -2,2%

Despeses per interessos 70.766 69.462 1,9%

Despeses per Capital Social reemborsable a la vista - - -

Ingressos per dividends 2.234 2.408 -7,2%

Comissions percebudes 387.812 382.881 1,3%

Comissions pagades 99.423 90.096 10,4%

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

resultats, nets
35.571 18.197 95,5%

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets 47.798 41.300 15,7%

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats obligatoriament  a valor raonable amb canvis a resultats, nets 13.850 (10.556) -231,2%

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats, nets 4.242 15.193 -72,1%

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets (4.651) 408 -1238,6%

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues, nets 9.904 13.587 -27,1%

Guanys o pèrdues en donar de baixa actius no financers, nets 32.086 1.562 1954,0%

Altres ingressos d'explotació 91.293 136.612 -33,2%

Altres despeses d'explotació 71.417 123.029 -42,0%

RESULTAT D 'EXPLOTACIÓ 552.633 497.035 11,2%

Despeses d'administració 369.601 377.274 -2,0%

Amortització 57.867 34.606 67,2%

Guanys o pèrdues per modificació, nets - - -

Dotacions a provisions (net) 5.782 2.576 124,5%

Deteriorament net d'actius financers no reconeguts a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (1.856) (18.140) -89,8%

Deteriorament net d'inversions en negocis conjunts o associades 85 15 473,0%

Deteriorament net d'actius no financers (net) 2.238 589 280,0%

Fons de comerç negatiu reconegut en resultats - 2.651 -100,0%

Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis conjunts i associades 4.746 7.475 -36,5%

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
3.639 2.726 33,5%

RESULTAT ABANS D 'IMPOSTOS 127.302 112.967 12,7%

Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades 14.579 13.122 11,1%

RESULTAT DESPRÉS D 'IMPOSTOS 112.722 99.845 12,9%

Resultat després d'impostos d'operacions interrompudes (net) (212) 320 -166,3%

RESULTAT DE L'EXERCICI 112.510 100.165 12,3%

Del qual atribuïble als propietaris de la dominant 627 636 -1,5%

Del qual atribuïble als interessos minoritaris 111.883 99.529 12,4%



Entitats financeres d’inversió
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Nota: Les dades financeres es mostren segons els estats comptables auditats

Balanç de s ituació agregat de les  entitats  financeres d'invers ió -  Consolidat

ACTIU 2019 2018 Dif

(en milers d'euros)

Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista 3.391 2.568 32,1%

Actius financers mantinguts per negociar 20 - -

Actius financers no destinats a negociar valorats obligatòriament a valor raonable amb 

canvis en resultats
2.130 2.855 -25,4%

Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats 49 - -

Actius financers a valor raonable amb canvis en altre resultat global - - -

Actius financers a cost amortitzat 1.904 943 101,9%

Derivats - Comptabilitat de cobertures - - -

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de risc de 

tipus d’interès 
- - -

Inversions en negocis conjunts i associades - - -

Actius tangibles 603 132 357,4%

Actius intangibles 164 43 281,6%

Actius per impostos 2 36 -93,7%

Altres actius 893 612 45,9%

Actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda - - -

TOTAL ACTIU 9.156 7.189 27,4%

PASSIU I PATRIMONI NET 2019 2018 Dif

Passius financers mantinguts per negociar - - -

Passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats - - -

Passius financers a cost amortitzat 1.016 238 326,9%

Derivats - Comptabilitat de cobertures - - -

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de risc de 

tipus d’interès
- - -

Passius emparats per contractes d’assegurança i reassegurança 119 86 38,5%

Provisions 236 86 176,1%

Passius per impostos - - -

Altres passius 492 283 73,9%

Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda - - -

TOTAL PASSIU 1.863 692 169,1%

Capital 3.537 3.377 4,7%

Prima d’emissió - - -

Instruments de patrimoni emesos diferents de capital - - -

Altres elements de patrimoni net - - -

Altre resultat global acumulat (3) - -

Guanys acumulats 2.335 2.237 4,4%

Reserves de revaloració - - -

Altres reserves 537 755 -28,9%

(-) Autocartera - - -

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant 1.038 219 374,7%

(-) Dividends a compte (148) (91) 64,0%

Interessos minoritaris (2) - -

TOTAL PATRIMONI NET 7.293 6.496 12,3%

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 9.156 7.189 27,4%
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Entitats financeres d’inversió

Nota: Les dades financeres es mostren segons els estats comptables auditats

P&G agregat de les entitats financeres d'inversió

2019 2018 Dif

(en milers d'euros)

Ingressos per interessos 49 60 -18,7%

(Despeses per interessos) (12) (2) 615,9%

(Despeses per Capital Social reemborsable a la vista) - - -

Ingressos per dividends - - -

Comissions percebudes 6.080 4.948 22,9%

(Comissions pagades) (806) (515) 56,5%

Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable 

amb canvis a resultats, nets
- 0 -100,0%

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets - - -

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats obligatoriament  a valor raonable amb canvis a 

resultats, nets
76 (161) -146,9%

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats, nets 0 (6) -101,4%

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets - - -

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues, nets 4 4 -17,8%

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

Altres ingressos d'explotació 53 15 263,6%

(Altres despeses d'explotació) (10) (39) -75,1%

Resultat d’explotació 5.433 4.304 26,2%

(Despeses d'administració) (3.926) (3.956) -0,8%

(Amortització) (292) (84) 247,4%

Guanys o pèrdues per modificació, nets - - -

(Dotacions a provisions (net)) (20) (0) 24392,4%

(Deteriorament net d'actius financers no reconeguts a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys) (14) (14) 0,0%

(Deteriorament net d'inversions en negocis conjunts o associades) - - -

(Deteriorament net d'actius no financers (net)) - - -

Fons de comerç negatiu reconegut en resultats - - -

Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis conjunts i associades 2 - -

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
(1) - -

Resultat abans d'impostos 1.183 250 374,0%

(Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades) (109) (31) 252,2%

Resultat després d'impostos 1.077 219 392,8%

Resultat després d'impostos d'operacions interrompudes (net) - - -

RESULTAT DE L'EXERCICI 1.074 219 391,2%

Del qual atribuïble als propietaris de la dominant - - -

Del qual atribuïble als interessos minoritaris 1.074 219 391,2%



Societats gestores d’OIC
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Nota: Les dades financeres es mostren segons els estats comptables auditats

Balanç de s ituació agregat de les  societats  gestores d'OIC

ACTIU 2019 2018 Dif

(en milers d'euros)

Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista 13.203 11.946 10,5%

Actius financers mantinguts per negociar 921 921 0,1%

Actius financers no destinats a negociar valorats obligatòriament a valor raonable 

amb canvis en resultats
140 125 12,0%

Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats 530 0 53034250,0%

Actius financers a valor raonable amb canvis en altre resultat global - 255 -100,0%

Actius financers a cost amortitzat 16.672 26.448 -37,0%

Derivats - Comptabilitat de cobertures - - -

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de risc de 

tipus d’interès 
- - -

Inversions en negocis conjunts i associades 18 0 7589,2%

Actius tangibles 564 227 147,8%

Actius intangibles 31 23 33,1%

Actius per impostos 217 240 -9,7%

Altres actius 4.709 5.037 -6,5%

Actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda - - -

TOTAL ACTIU 37.005 45.223 -18,2%



Societats gestores d’OIC
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Nota: Les dades financeres es mostren segons els estats comptables auditats

Balanç de s ituació agregat de les  societats  gestores d'OIC

PASSIU I PATRIMONI NET 2019 2018 Dif

(en milers d'euros)

Passius financers mantinguts per negociar - - -

Passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats 1.981 1.262 57,0%

Passius financers a cost amortitzat 289 - -

Derivats - Comptabilitat de cobertures - - -

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de risc de tipus d’interès - - -

Passius emparats per contractes d’assegurança i reassegurança - 262 -100,0%

Provisions 1.094 1.160 -5,7%

Passius per impostos - - -

Altres passius 4.623 17.953 -74,2%

Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda - - -

TOTAL PASSIU 7.988 20.637 -61,3%0 0
Capital 4.999 4.999 0,0%

Prima d’emissió - - -

Instruments de patrimoni emesos diferents de capital - - -

Altres elements de patrimoni net - - -

Altre resultat global acumulat - - -

Guanys acumulats 5.396 4.788 12,7%

Reserves de revaloració - - -

Altres reserves 13.745 12.390 10,9%

(-) Autocartera - - -

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant 7.927 9.630 -17,7%

(-) Dividends a compte (3.050) (7.222) -57,8%

Interessos minoritaris - - -

TOTAL PATRIMONI NET 29.017 24.586 18,0%

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 37.005 45.223 -18,2%
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Societats gestores d’OIC

Nota: Les dades financeres es mostren segons els estats comptables auditats

Agregat P&G de les  societats  gestores d'OIC -  Consolidat

2019 2018 Dif

(en milers d'euros)

Ingressos per interessos 14 72 -80,7%

(Despeses per interessos) (30) (5) 451,7%

(Despeses per Capital Social reemborsable a la vista) - - -

Ingressos per dividends - - -

Comissions percebudes 35.786 40.796 -12,3%

(Comissions pagades) (19.348) (23.210) -16,6%

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

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets 1 1 -23,1%

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats obligatoriament  a valor raonable amb canvis a resultats, nets - - -

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats, nets - (34) -100,0%

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets - - -

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues, nets 1 (11) -112,9%

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

Altres ingressos d'explotació 2.220 1.375 61,4%

(Altres despeses d'explotació) (44) (11) 288,1%

Resultat d’explotació 18.342 18.972 -3,3%

(Despeses d'administració) (9.653) (8.831) 9,3%

(Amortització) (145) (51) 184,2%

Guanys o pèrdues per modificació, nets - - -

(Dotacions a provisions (net)) (2) 471 -100,3%

(Deteriorament net d'actius financers no reconeguts a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys) - - -

(Deteriorament net d'inversions en negocis conjunts o associades) - - -

(Deteriorament net d'actius no financers (net)) - - -

Fons de comerç negatiu reconegut en resultats - - -

Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis conjunts i associades - - -

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
- - -

Resultat abans d'impostos 8.802 10.561 -16,7%

(Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades) (874) (931) -6,1%

Resultat després d'impostos 7.927 9.468 -16,3%

Resultat després d'impostos d'operacions interrompudes (net) - - -

RESULTAT DE L'EXERCICI 7.927 9.630 -17,7%

Del qual atribuïble als propietaris de la dominant - - -

Del qual atribuïble als interessos minoritaris 2.110 2.901 -27,3%



3. Indicadors de solidesa bancària
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Indicadors de solidesa bancària
Principals KRIs

Adequació de capital 2019 	Guanys i  rendibil itat 2019

o Core Tier-1 capital (CET1) to risk-weighted assets (phase-in) 17,50% o Return on average assets 0,76%

o Regulatory capital (Total capital) to risk-weighted assets (phase-in) 18,95% o Net interest margin 0,83%

o Leverage ratio (phase-in) 8,88%

o Debt-to-equity ratio 8,43x

Qualitat dels  actius 2019 Liquiditat i  finançament 2019

o Nonperforming loans to gross loans (NPL ratio) 6,10% o Liquid assets to total assets 14,21%

o Nonperforming loans to gross loans (NPL ratio) without VB 3,57% o Loan to deposit ratio 59,74%

o NPL ratio of local banks 7,27% o LCR 223,04%

o Provisions to unsecured NPLs 65,83%
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Indicadors de solidesa bancària
Dades consolidades per l’autoritat competent (any 2019)

Number and s ize of credit institutions Reference to COREP/FinRep template Data (Phased- in)

Total assets of the jurisdiction as % of GDP F01.01 (row 380 / col 010) / GDP 511,3%

Total capital and capital requirements of credit institutions 

Total Common Equity Tier 1 capital as % of total capital CA1 (row 020 / row 010) 92,4%

Total Additional Tier 1 capital as % of total capital CA1 (row 530 / row 010) 3,9%

Total Tier 2 capital as % of total capital CA1 (row 750 / row 010) 3,8%

Total capital requirements (in MEUR) CA2 (row 010) * 8%                                  546,91 

Total capital ratio (%) CA3 (row 050) 18,9%
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Indicadors de solidesa bancària
Dades risc de crèdit (any 2019)

Reference to COREP template data

CR IP Losses (row 010, col 050)               1.293.858.724 

CR IP Losses (row 010, col 010)                      6.418.238 

CR IP Losses (row 010, col 020)                      3.199.857 

CR IP Losses (row 010, col 030)                    11.979.927 

CR IP Losses (row 010, col 040)                      7.480.366 

CR IP Losses (row 020, col 050)                  596.568.489 

CR IP Losses (row 020, col 010)                      6.773.182 

CR IP Losses (row 020, col 020)                                     -   

CR IP Losses (row 020, col 030)                    12.959.266 

CR IP Losses (row 020, col 040)                      4.832.668 

Use of residential property as collateral

Use of commercial immovable property as collateral

Exposures and losses from lending collateralised by immovable property (MEUR) 

Sum of exposures secured by residential property 

Sum of exposures secured by immovable commercial property 

Sum of losses stemming from lending up to the reference percentages 

Of which: immovable property valued with mortgage lending value 

Sum of overall losses 

Of which: immovable property valued with mortgage lending value 

Sum of losses stemming from lending up to the reference percentages

Of which: immovable property valued with mortgage lending value

Sum of overall losses 

Of which: immovable property valued with mortgage lending value 

Credit risk data Reference to COREP template data

Credit institutions: own funds requirements for credit risk
% of total own funds 

requirements
CA2 (row 040) / (row 010) 82%

Standardised Approach (SA) 100%

IRB approach when neither own estimates of Loss Given 

Default nor conversion factors are used

n/a

IRB approach when own estimates of Loss Given Default 

and/or conversion factors are used

n/a

SA CA2 (row 050) / (row 040) 100%

IRB approach when neither own estimates of Loss Given 

Default nor conversion factors are used

CR IRB, Foundation IRB (row 010, col 260) / CA2 

(row 040)
n/a

IRB approach when own estimates of Loss Given Default 

and/or conversion factors are used

CR IRB, Advanced IRB (row 010, col 260) / CA2 

(row 040)
n/a

Credit institutions: Own funds requirements for credit risk

Credit institutions: breakdown by approach

% based on the total 

number of credit institutions

% based on total own funds 

requirements for credit risk
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Indicadors de solidesa bancària
Dades risc de crèdit (any 2019)

Credit risk data Reference to COREP template data

Central governments or central banks CA2 (row 070 / row 050) 0%

Regional governments or local authorities CA2 (row 080 / row 050) 0%

Public sector entities CA2 (row 090 / row 050) 0%

Multilateral Development Banks CA2 (row 100 / row 050) 0%

International Organisations CA2 (row 110 / row 050) 0%

Institutions CA2 (row 120 / row 050) 11%

Corporates CA2 (row 130 / row 050) 22%

Retail CA2 (row 140 / row 050) 5%

Secured by mortgages on immovable  property CA2 (row 150 / row 050) 15%

Exposures in default CA2 (row 160 / row 050) 5%

Items associated with particular high risk CA2 (row 170 / row 050) 13%

Covered bonds CA2 (row 180 / row 050) 0%

Claims on institutions and corporates with a short-term credit 

assessment 
CA2 (row 190 / row 050) 3%

Collective investment undertakings CA2 (row 200 / row 050) 1%

Equity CA2 (row 210 / row 050) 3%

Other items CA2 (row 211 / row 050) 22%

Securitisation positions SA CA2 (row 220 / row 050) 0%

Financial collateral simple method 40%

Financial collateral comprehensive method 80%

Credit institutions: Own funds requirements for credit risk

Credit institutions: breakdown by SA exposure class*
% based on total SA risk 

weighted exposure amount

Credit institutions: breakdown by credit risk mitigation (CRM) 

approach

% based on the total 

number of credit institutions 

(3)

Reference to COREP template data

CR SEC SA (row 030, col 010) + CR SEC IRB (row 

030, col 010) 
                                    -   

CR SEC SA (row 030, col 050) + CR SEC IRB (row 

030, col 050) 
                                    -   

Additional information on securitisation (in MEUR)

Credit institutions: originator 

Total amount of securitisation exposures originated on balance sheet and off-balance sheet

Total amount of securitisation positions retained (securitisation positions - original exposure pre conversion factors) on balance sheet and off-balance sheet
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Indicadors de solidesa bancària
Dades risc de mercat (any 2019)

Market risk data Reference to COREP template data

Credit institutions: own funds requirements for 

market risk
CA2 (row 520) / (row 010) 4,37%

Standardised approach 100,00%

Internal models n/a

Standardised approach CA2 (row 530) / (row 520) 100,00%

Internal models CA2 (row 580) / (row 520) n/a

Credit institutions: Own funds requirements for market risk

% of total own funds requirements

Credit institutions: breakdown by approach

% based on the total 

number of credit 

institutions 

% based on total own 

funds requirements 

for market risk
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Indicadors de solidesa bancària
Dades risc operacional (any 2019)

Credit institutions: own 

funds requirements for 

operational risk

CA2 (row 590) / (row 010) 13,60%

Basic Indicator Approach 

(BIA)
100,00%

Standardised Approach 

(TSA) /

Alternative Standardised 

Approach (ASA)

0,00%

Advanced Measurement 

Approach (AMA)
n/a

BIA CA2 (row 600) / (row 590) 100,00%

TSA/ASA CA2 (row 610) / (row 590) 0,00%

AMA CA2 (row 620) / (row 590) n/a

Credit institutions: total 

gross loss

OPR Details (row 920, col 080) / OPR 

((sum (row 010 to row 130), col 030)
0,41%

Credit institutions: Losses due to operational risk

Total gross loss as % of total gross income

Reference to COREP templateOperational risk data

Credit institutions: Own funds requirements for operational risk

% of total own funds requirements

Credit institutions: 

breakdown by approach

% based on the total number 

of credit institutions

% based on total own funds 

requirements for operational 

risk




