Recomanació EB 01/2018
Guia supervisora relativa a l’aplicació de la NIIF 9: Gestió del risc de crèdit
Fem referència al Decret del 12 de desembre del 2018 pel qual s’aproven determinades normes
internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea i modifica el Decret pel qual
s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i
concretament a l’adopció de la NIIF 9 Instruments financers (d’ara en endavant NIIF 9).
Tenint en compte l’impacte que la NIIF 9 té en els estats financers de les entitats bancàries, es
publica la “Guia supervisora relativa a l’aplicació de la NIIF 9: Gestió del risc de crèdit” (d’ara en
endavant Guia NIIF 9), dirigida a les entitats bancàries del sistema financer andorrà.
L’objectiu d’aquesta guia és manifestar les expectatives de l’AFA com a supervisor bancari en
l’aplicació de la NIIF 9 i l’establiment d’un marc de gestió del risc de crèdit en línia amb les millors
pràctiques de mercat sobre els següents aspectes:
a) el règim comptable de les entitats bancàries andorranes en relació amb els canvis comptables
europeus derivats de l’adopció de la NIIF 9; i
b) un marc general de gestió del risc de crèdit en el que s’hagin de sustentar els criteris per a la
classificació de les diferents operacions en funció de l’esmentat risc i per a una estimació dels
nivells de cobertura de la pèrdua per risc de crèdit.
Des d’aquesta Autoritat s’espera que, tant les entitats bancàries com els auditors externs
d’aquestes, tinguin en consideració la present Guia NIIF 9 en la gestió del risc de crèdit i dels seus
estats financers, així com en el procés de revisió d’aquests.
Aquesta guia està disponible a l’apartat “Normativa” de la pàgina web de l’AFA.
Qualsevol observació i/o comentari que sorgeixi en relació amb aquesta Guia s’ha de dirigir al servei
de supervisió i control de l’AFA mitjançant correu electrònic a l’adreça supervisioicontrol@afa.ad
indicant a l’assumpte del correu electrònic “Consulta Guia NIIF 9”.
Andorra la Vella, 21 de desembre del 2018
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