
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIMARGE, SOCIETAT FINANCERA D’INVERSIÓ, SA 

Informe de Solvència 

31 de desembre del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 

 

Índex 

1. INFORMACIÓ DE LA SOCIETAT ......................................................................................................................... 1 

2. INTRODUCCIÓ.................................................................................................................................................. 1 

3. POLÍTIQUES I OBJECTIUS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RISC .............................................................................. 1 

a) Declaració sobre l’adequació dels mecanismes de gestió de riscos ............................................................. 1 

b) Declaració sobre l’apetit al risc global ......................................................................................................... 2 

c) Estructura i organització de la funció de gestió de riscos ............................................................................. 2 

d) Risc de crèdit ............................................................................................................................................... 3 

e) Risc de mercat ............................................................................................................................................. 5 

f) Risc operacional .......................................................................................................................................... 6 

g) Risc de liquiditat .......................................................................................................................................... 7 

h) Risc reputacional ......................................................................................................................................... 8 

4. SISTEMA DEL GOVERN CORPORATIU ............................................................................................................... 9 

a) Nombre de càrrecs ...................................................................................................................................... 9 

b) Política de selecció ...................................................................................................................................... 9 

c) Política de diversitat ................................................................................................................................... 10 

d) Comitè de riscos ......................................................................................................................................... 10 

e) Flux d’informació sobre riscos .................................................................................................................... 10 

5. FONS PROPIS .................................................................................................................................................. 11 

a) Conciliació dels elements de fons propis i l’estat de situació dels estats financers auditats ....................... 11 

b) Característiques principals de capital de nivell 1 ordinari ........................................................................... 11 

c) Termes i condicions aplicables del capital de nivell 1 ordinari .................................................................... 12 

d) Filtres prudencials i deduccions aplicades .................................................................................................. 12 

6. REQUISITS DE CAPITAL ................................................................................................................................... 13 

a) Resum del mètode utilitzat per l’autoavaluació de capital ......................................................................... 13 

b) Resultat del procés d’autoavaluació de capital ........................................................................................... 13 

c) Requisits de capital per risc de crèdit ......................................................................................................... 13 

d) Requisits de capital per risc de mercat ....................................................................................................... 14 

e) Requisits de capital per risc operacional..................................................................................................... 14 

7. COIXINS DE CAPITAL ....................................................................................................................................... 14 

8. AJUSTAMENTS PER RISC DE CRÈDIT ................................................................................................................ 14 

a) Definicions a efectes comptables de posicions “en mora” i “deteriorades” ................................................ 14 

b) Ajustos per risc de crèdit ............................................................................................................................ 14 

c) Valor total i valor mitjà de les exposicions ................................................................................................. 16 



 

ii 

 

d) Distribució geogràfica de les exposicions ................................................................................................... 17 

e) Distribució de les exposicions per sector o tipus de contrapart .................................................................. 17 

f) Desglossament per venciment residual ...................................................................................................... 18 

g) Sector o tipus de contrapart significatius ................................................................................................... 18 

9. ACTIUS LLIURES DE CÀRREGUES ..................................................................................................................... 19 

10. UTILITZABLES DE LES ECAI .......................................................................................................................... 19 

a) Agències externes de qualificació creditícia ............................................................................................... 19 

b) Ús d’ECAI .................................................................................................................................................... 19 

c) Mapeig de qualificació externa .................................................................................................................. 19 

d) Valors d’exposició ...................................................................................................................................... 19 

11. EXPOSICIÓ AL RISC DE MERCAT .................................................................................................................. 20 

12. RISC OPERACIONAL .................................................................................................................................... 20 

13. EXPOSICIONS DE RENDA VARIABLE ............................................................................................................ 20 

14. EXPOSICIÓ DE RISC DE TIPUS D’INTERÈS ..................................................................................................... 20 

15. EXPOSICIÓ A POSICIONS DE TITULITZACIÓ ................................................................................................. 20 

16. POLÍTICA DE RETRIBUCIONS ....................................................................................................................... 20 

a) Procés de decisió per establir la política de retribució ................................................................................ 20 

b) Connexió entre retribució i resultats .......................................................................................................... 21 

c) Característiques més importants del sistema de retribució ........................................................................ 21 

d) Ràtios entre retribució fixa i variable ......................................................................................................... 21 

e) Criteris en matèria de resultats en què basa el dret a una compensació variable ....................................... 22 

f) Paràmetres principals i motivació de retribució variable i altres avantatges .............................................. 22 

g) Retribució agregada del col·lectiu identificat ............................................................................................. 22 

17. PALANQUEJAMENT .................................................................................................................................... 23 

a) Ràtio de palanquejament ........................................................................................................................... 23 

b) L’import dels elements fiduciaris donats de baixa ...................................................................................... 24 

c) Procediments aplicats per gestionar el risc de palanquejament excessiu ................................................... 24 

d) Factors que han incidit en la ràtio de palanquejament ............................................................................... 25 

18. TÈCNIQUES DE MITIGACIÓ DEL RISC DE CRÈDIT .......................................................................................... 25 

 

 

 

 



 

1 

 

1. INFORMACIÓ DE LA SOCIETAT 

Fimarge, Societat Financera d’Inversió, SA (d’ara endavant Fimarge, la Societat o l’Entitat) és una societat anònima 
constituïda i domiciliada a Andorra, amb el número de registre de comerç 908802-N i número de Registre Tributari 
A-700866-T. El domicili social es troba al carrer Bonaventura Armengol, núm. 10, Edifici Montclar Bloc 1, 5ª Planta 
porta 4, Andorra la Vella, Principat d’Andorra.  

L’objecte social de Fimarge és la gestió global de patrimonis, mitjançant la prestació, tant per compte propi com 
aliè, de tots els serveis financers d’inversió, principals i auxiliars, previstos en els articles 5 i 6 respectivament de 
la Llei 13/2010, de 13 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores 
d’organismes d’inversió col·lectiva, així com qualsevol altre servei inherent a les societats financeres d’inversió 
que es pugui legalment establir en el futur comptant sempre amb la preceptiva autorització administrativa. 

Malgrat que la Llei 13/2010 va quedar derogada per la Llei 7/2013 de règim jurídic de les entitats operatives del 
sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat 
d’Andorra, tots aquests serveis financers d’inversió continuen essent previstos per la Llei 7/2013 en els articles 20 
i 21 (veure nota 18).    

Igualment, i de manera complementària al present objecte social, la Societat presta serveis de family office 
incloent-hi expressament la prestació de serveis d’assessorament en planificació empresarial, financera, fiscal i 
successòria; consultoria financera, fiscal i mercantil; activitat financera i comptable d’anàlisi forense patrimonial.  

Podrà igualment realitzar, de forma accessòria, les activitats complementàries de l’objecte indicat que tendeixin 
al seu millor desenvolupament. La seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar seran plenes per a l'exercici eficaç 
de tota mena d'accions davant els òrgans administratius i jurisdiccionals competents de qualsevol grau i 
jurisdicció, i per a la realització de les operacions i contractes civils, administratius, mercantils i financers que el 
desenvolupament del seu objecte social precisi. 

2. INTRODUCCIÓ 

Aquest informe de solvència relatiu a l’exercici tancat a 31 de desembre del 2021, en base individual, reflecteix 
els requisits de divulgació del capítol vuitè de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i 
supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (d’ara endavant Llei 35/2018).  

3. POLÍTIQUES I OBJECTIUS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RISC 

a) Declaració sobre l’adequació dels mecanismes de gestió de riscos 

El Consell d’Administració de Fimarge, Societat Financera d’Inversió, SA, considerant la mida, l’escala, 
l’organització interna i la naturalesa, l’abast i la complexitat de les seves activitats, declara que la Societat compta 
amb mecanismes adequats de gestió de riscos en relació amb el perfil i l’estratègia de risc de la Societat. 
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b) Declaració sobre l’apetit al risc global 

El perfil de risc de la Societat agrupat en categories i subcategories de riscos és el següent: 

 

El Consell d’Administració de Fimarge, Societat Financera d’Inversió, SA declara portar a terme un negoci de 
qualitat i sostenible d’acord amb les més altes exigències ètiques i amb òptims estàndards de conducta 
professional i prudent, assegurant les obligacions envers dels clients, així com el de tothom qui, de manera 
diversa, es relacioni directament o indirectament amb la Societat, generant un màxim nivell de qualitat, 
credibilitat i confiança, en serveis integrals i a llarg termini. Per tant, l’apetit al risc global és baix.  

 

A 31 desembre del 2021, la Societat continua mantenint fortes ràtios de capital (38%),  molt per sobre del requisits 
mínims (8%), per cobrir els seus riscos materials i per complir les seves obligacions de capital regulatori (36% a 31 
de desembre del 2020).  

c) Estructura i organització de la funció de gestió de riscos  

Per assegurar una clara divisió de responsabilitat entre els propietàris dels riscos, el control de riscos i la supervisió 
de riscos, l’estructura i organització de la funció de gestió de riscos és en funció d’un model de tres línies de 
defensa (3LoD, segons les seves sigles en anglès three lines of defense). D’aquesta manera, les responsabilitats 
de gestió de riscos s’entenen en tots els nivells, la propietat i la responsabilitat són clares, així com el control i la 
supervisió es mantenen en tota la Societat.  
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Primera línia de defensa (1st LoD) 

La primera línia de defensa (1st LoD, segons les seves sigles en anglès), és responsable de la gestió diària dels 
riscos.  Llevat que s’especifiqui el contrari, els departaments funcionals representen la 1st LoD, ja que són els més 
propers a les activitats d’acceptació i mitigació de riscos.  

Els departaments funcionals són responsables de gestionar els riscos els quals s’enfronten, inclosos els possibles 
impactes comercials, dins dels nivells de tolerància predeterminants, ja que tenen coneixements i experiència de 
primera mà i s’asseguren que els riscos no provoquin un risc real per la Societat.  

Els departaments funcionals també són responsables d’identificar, gestionar i monitoritzar els riscos 
proporcionant informes continus a la segona línia de defensa i escalant els assumptes de riscos segons sigui 
necessari. En efecte, els departaments funcionals són les propietàries dels riscos.    

Segona línia de defensa (2nd LoD) 

El Director General juntament amb el suport de la Funció de Compliment Normatiu i la Funció de Gestió de Risc 
representen la segona línia de defensa (2nd LoD).  

La 2nd LoD és responsable d’establir els estàndards, les polítiques i les metodologies sota els quals opera la 1st 
LoD pel que fa la gestió de riscos. La 2nd LoD també és responsable de controlar la 1st LoD per garantir el 
compliment.  

El Director General és responsable de comunicar el marc d’apetit al risc (RAF, segons les seves sigles en anglès, 
Risk Appetite Framework), inclosos el reporting continu al Consell d’Administració, i garantir que les estratègies 
dels departaments funcionals estan alineades amb l’estratègia global de la Societat.  

El Director General també és responsable de desenvolupar eines per mesurar i controlar l’exposició al risc agregat 
enfront a les toleràncies al risc, i proporcionar l’anàlisi i la causa fonamental de qualsevol incompliment de la 
tolerància al risc.  

Tercera línia de defensa (3rd LoD) 

El Consell d’Administració representa la tercera línia de defensa (3rd LoD). El Consell d’Administració és 
responsable de definir l’apetit al risc i les toleràncies als riscos, desenvolupar i aprovar el RAF, i establir l’estratègia 
global per la Societat.  

El Consell d’Administració també és responsable de qüestionar-se raonablement si s’observa que les exposicions 
estan constantment per sobre de les toleràncies al risc, i/o si s’observa que mai s’excedeixen les toleràncies al 
risc, i si l’apetit al risc és massa alt o flexible a ser efectiu.  

El Consell d’Administració proporciona la supervisió general dels riscos, assumeix la responsabilitat última dels 
riscos, i garanteix que hi hagi un RAF sòlid.  

d) Risc de crèdit  

El risc de crèdit es defineix com el risc que una de les parts d’un instrument financer causi una pèrdua financera 
a l’altra part per incomplir una obligació.  

El risc de crèdit de la Societat es deriva principalment en:  

• Saldos en efectiu en bancs i altres dipòsits a la vista 

• Préstecs i comptes a cobrar (“Deutors per prestació de serveis”) 
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i. Apetit al risc de crèdit  

El Consell d’Administració de la Societat té com a objectiu preservar el poder adquisitiu del capital i garantir un 
nivell de liquiditat suficient per complir amb les seves obligacions financeres, i a la vegada protegir la seva 
reputació. Per tant, l’apetit al risc de crèdit és baix.  

ii. Estratègies i processos de gestió 

Risc d’impagament  

El risc d’impagament és el risc del possible incompliment de la contrapart de les seves obligacions contractuals. 

• Saldos en efectiu en bancs i altres dipòsits a la vista 

El risc de crèdit que es deriva dels “Saldos en efectiu en bancs i altres dipòsits a la vista” es gestiona i mitiga 
mitjançant una anàlisi periòdica de la informació financera i, si es disposa, les qualificacions creditícies externes 
dels bancs. Per aquelles entitats bancàries que no es disposi d’una qualificació creditícia externa, la Societat 
assigna la qualificació creditícia en funció de la qualificació creditícia assignada a l’administració central del país 
en què estiguin constituïdes les esmentades entitats, tal com indica l’article 87 del Reglament de la Llei 35/2018. 

A més, la Societat no només treballa amb bancs d’alt prestigi nacional i internacional, sinó que també han d’estar 
regulats com a mínim als aplicables a Andorra, en matèries relacionades amb requisits de solvència, liquiditat i 
supervisió prudencial.  

Així mateix, la Societat avalua els ratis de capital (ràtio de capital de nivell 1 ordinari, ràtio de capital de nivell 1 i 
ràtio total de capital), liquiditat (requisits de cobertura de liquiditat i requisits de finançament estable), ràtio de 
palanquejament i, coixins de capital.    

La Societat també analitza, si disposa de la informació, l’avaluació global per al procés de revisió i avaluació 
supervisora (SREP, segons les seves sigles en anglès, Supervisory Review and Evaluation Process) del banc, 
centrant-se particularment en l’avaluació, la puntuació i les recomanacions del supervisor.  

• Préstecs i comptes a cobrar (Deutors per prestació de serveis) 

La política definida per a la gestió del risc de crèdit que es deriva pels “Deutors per prestació de serveis”, és que 
cada client s’ha d’avaluar segons les seves característiques individuals. En particular, s’avalua la solvència de cada 
nou client considerant la seva situació financera, experiència prèvia i altres factors abans que s’ofereixin serveis. 
No obstant això, la mitigació del risc de crèdit més important és que el contracte de gestió d’inversions entre la 
Societat i els seus clients, inclou la provisió que permet a la Societat cobrar trimestralment els honoraris de gestió 
directament a les seves carteres. La Societat també estableix un període de pagament màxim de 12 mesos.  

La política i eines de seguiment i recuperació d’actius és d’acord amb els requisits establerts de la NIIF 9 (veure 
l’apartat b del punt 8).  

Risc de concentració  

El risc de concentració és el risc de qualsevol exposició individual o grup d’exposicions similars amb el potencial 
de produir grans pèrdues com per amenaçar la viabilitat futura de la Societat o la capacitat de mantenir les seves 
operacions bàsiques. 

• Concentració d’una mateixa contrapart  

Les concentracions d’una mateixa contrapart, incloent un grup de clients vinculats entre si, s’estableixen per un 
import igual o superior al 10% del capital admissible de la Societat. No obstant això, el límit llindar per a 
exposicions a entitats bancàries s’estableix en un 25% del capital admissible de la Societat o 150 milions d’euros, 
si aquesta quantitat fos més elevada, sempre de conformitat amb l’article 260 del Reglament de la Llei 35/2018. 
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Pel que fa als fons d’inversió, s’utilitza l’enfocament de transparència per detectar la concentració de risc a una 
mateixa contrapart si el valor d’exposició és igual o superior al 0,25% del capital admissible de la Societat. En cas 
que no sigui possible o factible l’enfocament de transparència, la Societat considerarà el valor d’exposició com 
una exposició única.  

• Concentració sectorial 

El risc de concentració sectorial es deriva de la possible pèrdua causada pel deteriorament d’un sector. Les 
concentracions sectorials es determinen segons la naturalesa de la contrapart immediata. Per a les entitats de 
crèdit i altres corporacions financeres, el límit llindar és el mateix que el límit establert per a les entitats bancàries 
sota les concentracions d’una mateixa contrapart, és a dir, 25% del capital admissible de la Societat o 150 milions 
d’euros, si aquesta quantitat fos més elevada.  

En canvi, per a les corporacions no financeres, com ara les comunicacions, el consum discrecional, els productes 
bàsics dels consumidors, l’energia, l’assistència sanitària, els industrials, les tecnologies de la informació, els 
materials i els serveis públics, el límit llindar s’estableix en un 25% del capital admissible de la Societat.  

• Concentració geogràfics  

El risc país és el risc que les contraparts solvents i disposades a complir les seves obligacions no les poden complir 
a causa de la intervenció o polítiques sobiranes directes.  

Per la Societat, la diversificació geogràfica d’una cartera és una eina clau per tal de reduir el risc país, per aquest 
motiu no se accepta que la cartera d’inversions de la Societat, tingui més d’un 50% en actius d’una mateixa zona 
geogràfica. A més a més, inversions amb països de referència considerats d’alt risc, podran ésser vetats.   

iii. L’abast i la naturalesa dels sistemes de transmissió d’informació i mesurament de riscos 

El risc de crèdit es calcula a totes les exposicions de l’actiu de l’estat de situació financera de la Societat, excloent 
la cartera de negociació i les deduccions dels fons propis.  

El risc de crèdit es mesura d’acord amb el mètode estàndard tal com s’indica en la secció segona del capítol tercer 
del títol III del Reglament de la Llei 35/2018. El mètode estàndard mesura el risc de crèdit d’acord amb 
ponderacions de risc fixes, que estan definits prèviament pel Reglament de la Llei 35/2018. 

La informació del risc de crèdit es reporta trimestralment al Director General, en particular, el saldo pendent de 
cobrament per comissions meritades per serveis prestats en concepte de: comissió d’assessorament, comissió de 
gestió i comissió per serveis diversos.  

El risc de crèdit s’informa trimestralment a través de la plantilla “C 02.00 – Own funds requeriments CA2,” i es 
transcriu la informació a l’aplicatiu “on-line” de  l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).  

El risc de concentració es mesura en base a la definició reglamentària de grans exposicions del capítol quart del 
títol III del Reglament de la Llei 35/2018. En general, el risc de concentració es controla trimestralment per garantir 
que no s’incompleixi el límit establert. Els requisits d’informació de grans exposicions, si escau, s’ha de transmetre 
com a mínim dos vegades l’any.   

e) Risc de mercat 

El risc de mercat es defineix com el risc que el valor raonable o els fluxos d’efectius futurs d’un instrument financer 
fluctuïn a causa de les variacions en els preus de mercat, com ara els tipus de canvi, els tipus d’interès i els preus.  

El risc de mercat de la Societat es deriva de la cartera d’inversions de la Societat que inclou instruments de deute 
no consistents en titulitzacions i fons d’inversió. 
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i. Apetit al risc de mercat 

El Consell d’Administració de la Societat té com a objectiu preservar el poder adquisitiu del capital, així com 
obtenir una rendibilitat addicional a llarg termini, amb un adequat nivell de risc, dels excedents de tresoreria que 
es puguin disposar. Per tant, l’apetit al risc de mercat és baix.   

ii. Estratègies i processos de gestió 

• Risc de posició  

El risc de posició és la suma del risc general i risc específic. El risc de posició dels instruments de deute que no és 
consistent en titulitzacions i el risc de posició per a Organismes d’Inversió Col·lectiva es gestionen seguint la 
Filosofia d’Inversió de Fimarge.  

• Risc de tipus de canvi  

El risc de tipus de canvi o el risc de divisa es defineix com el risc que el valor raonable o els fluxos d’efectiu d’un 
instrument financer fluctuïn a causa de variacions en els tipus de canvi. 

El risc de tipus de canvi es gestiona mantenint l’exposició neta a un nivell acceptable comprant o venent moneda 
estrangera a través del tipus de canvi a termini quan sigui necessari per fer front als desequilibris a curt termini, 
però limitant fins al 20% de la cartera d’inversions de la Societat.  

iii. L’abast i la naturalesa dels sistemes de transmissió d’informació i mesurament de riscos 

El risc de mercat es calcula a la cartera de negociació de la Societat, i es mesura d’acord amb el capítol cinquè del 
títol III del Reglament de la Llei 35/2018.  

L’anàlisi de risc de mercat relacionat amb la cartera de negociació de la Societat es reporta trimestralment al 
Director General.  

El risc de mercat s’informa trimestralment a través de la plantilla “C 02.00 – Own funds requeriments CA2” i es 
transcriu la informació a l’aplicatiu “on-line” de l’AFA.  

f) Risc operacional 

El Risc operacional es defineix com el risc de pèrdua a causa de la inadequació o de la fallada dels procediments, 
les persones, els sistemes interns o d’esdeveniments externs.  

i. Apetit al risc operacional 

El Consell d’Administració de la Societat té com a objectiu mantenir sistemes i controls operatius robustos, per 
poder operar i, continuar operant fins i tot en casos adversos, oferint un servei de qualitat als seus clients i complir 
els seus objectius de negoci. Per tant, l’apetit al risc operacional és baix.   

ii. Estratègies i processos de gestió 

Risc de tecnologia de la informació i la comunicació  

El risc de la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) és el risc de pèrdua a causa de la violació de la 
confidencialitat, fallada en la integritat dels sistemes i dades, inadequació o indisponiblitat del sistema i de les 
dades, o incapacitat de canviar l’IT en un termini i costos raonables quan l’entorn o els requisits de negoci canvien 
(és a dir, agilitat).   
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El risc operacional s’identifica i s’avalua a través d’autoavaluacions de control de riscos (RCSA, segons les seves 
sigles en anglès, Risk and Control Self-Assessments) que avaluen el risc inherent, l’eficàcia de l’entorn de control 
i el risc residual.  

El risc operacional es gestiona: 

• Garantint que hi hagi un pla de continuïtat del negoci efectiu. 

• Garantint que hi hagi una seguretat efectiva de l’accés intern i extern als sistemes i dades. 

• Garantint la precisió i la integritat de la dada utilitzada per reporting, la gestió de riscos, la comptabilitat, 
la tinença de posicions, etc.  

• Garantint l’agilitat de l’execució del canvi.  

El Pla de Seguretat de la Societat conté les descripcions, la identificació de recursos i els procediments per 
assegurar la continuïtat dels serveis relacionats amb els sistemes d’informació, tant pels incidents comuns de 
l’explotació (Pla de Disponibilitat) com per les situacions de desastre (Pla de Recuperació de Desastres). 

Risc de compliment/legal 

El risc de compliment es defineix com el risc de sancions legals o reglamentàries, pèrdues financeres o pèrdua de 
reputació com a conseqüència de l’incompliment de la Societat de totes les lleis, reglaments, codis de conducta i 
normes de bona pràctica aplicables.  

El risc de compliment s’identifica i s’avalua a través d’autoavaluacions de control de riscos.   

El risc de compliment/legal es gestiona a través del Departament de Compliance de la Societat. El Departament 
de Compliance supervisa els canvis legislatius i reglamentaris nous i emergents, per garantir que els canvis 
s’identifiquin i s’avaluïn en termes de l’impacte en la Societat.  

iii. L’abast i la naturalesa dels sistemes de transmissió d’informació i mesurament de riscos 

El risc operacional es mesura d’acord amb el mètode de l’indicador bàsic d’acord amb la secció segona del capítol 
quart del títol III del Reglament de la Llei 35/2018. 

El risc operacional es controla a través d’un reporting continu, que inclou detalls dels esdeveniments i pèrdues de 
risc operatiu intern significatiu (és a dir, pèrdua de dades).  

El risc operacional s’informa trimestralment a través de la plantilla “C 02.00 – Own funds requirements CA2” i és 
transcriu la informació a l’aplicatiu “on-line” de l’AFA.  

g) Risc de liquiditat 

El risc de liquiditat es defineix com el risc en el qual la Societat tingui dificultat a l’hora de complir les seves 
obligacions, associades a passius financers, que es liquiden en efectiu o amb altres actius financers. 

i. Apetit al risc de liquiditat 

El Consell d’Administració de la Societat té com a objectiu garantir un nivell de liquiditat suficient per complir amb 
els seus passius quan calgui, tant en condicions normals com en condicions d’estrès, sense incórrer en pèrdues 
inacceptables o posar en perill la reputació de la Societat. Per tant, l’apetit al risc de liquiditat és baix.  

ii. Estratègies i processos de gestió 

El risc de liquiditat es gestiona mantenint suficients reserves de liquiditat per fer front amb els seus passius quan 
calgui, tant en condicions normals com en condicions d’estrès, sense incórrer en pèrdues inacceptables o posar 
en perill la reputació de la Societat. 
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Per això, la Societat té com a objectiu mantenir el nivell del seu efectiu i equivalents d’efectiu i altres inversions 
de deute altament negociables per una quantitat superior a les sortides d’efectiu esperades en passius financers. 

iii. L’abast i la naturalesa dels sistemes de transmissió d’informació i mesurament de riscos 

El risc de liquiditat de la Societat es gestiona setmanalment per part del departament de control de carteres, 
operativa i reporting. El control de la liquiditat global de Fimarge és supervisat mensualment per la Direcció, 
mantenint sempre una reserva d’efectiu per fer front a les despeses recurrents d’aproximadament tres mesos.   

El 26 d’abril del 2019, l’AFA, sota demanda de la Societat, va atorgar a la Societat una exempció de la seva obligació 
amb els requisits de liquiditat de conformitat amb l’apartat 3 de l’Article 5 de la Llei 35/2018. 

h) Risc reputacional 

El risc reputacional es defineix com el risc que sorgeix de la percepció negativa per part dels clients, contraparts, 
accionistes, inversors, altres parts rellevants o reguladores que poden afectar negativament la capacitat de la 
Societat per mantenir relacions existents o establir noves relacions comercials i l’accés continu a fonts de 
finançament.   

El risc reputacional es deriva principalment de la mala conducta empresarial i el perjudici del client, deficiències 
operatives i atacs externs.  

i. Apetit al risc reputacional 

La reputació és un actiu clau de la Societat. El Consell d’Administració de la Societat prospera i prosperarà per 
protegir-la i, alhora enfortir la reputació de la Societat, mitjançant la mitigació dels riscos i actuant el més ràpid 
possible.  Per tant, l’apetit al risc reputacional és baixa. 

ii. Estratègies i processos de gestió 

El risc reputacional es gestiona mitjançant l’establiment d’una sòlida cultura d’integritat i alts estàndards ètics 
que van en cascada des del Consell d’Administració fins a cada empleat (el Codi Ètic i de Conducta de la Societat 
on recull els principis generals d’actuació a tots els integrants d’aquesta).    

El Reglament per a la Defensa del Client de la Societat regula l’activitat, les normes de règim intern i el 
funcionament del Servei d’Atenció al Client, així com el procediment per a tramitar i resoldre les queixes i 
reclamacions que presenten els clients de la Societat relacionades amb els seus interessos i drets legalment 
reconeguts, complint amb els requisits establerts en la normativa vigent i aplicable en la matèria.  

iii. L’abast i la naturalesa dels sistemes de transmissió d’informació i mesurament de riscos 

El risc reputacional s’avalua qualitativament, tals com el nombre de sancions imposades per part de les autoritats 
governamentals, i el nombre i les modificacions de les queixes dels clients.  
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4. SISTEMA DEL GOVERN CORPORATIU 

a) Nombre de càrrecs 

El nombre de càrrecs en òrgans d’administració exercits pels membres de l’Òrgan d’Administració a 31 de 
desembre del 2021 i 2020 és el següent: 

 Nombre de càrrecs  
Membres Executius No executius Total 

Sr. Josep Sarlé i Guiu  1 1 

Sr. Guillem Sarlé i Riberaygua  1 1 

Sra. Maria Sarlé i Riberaygua  1 1 

Sr. Pablo Gómez-Perretta Chastel  1 1 

Sr. Josep Palomera i Carbonell 1 1 2 

b) Política de selecció  

La Societat compta amb un procés de selecció i/o avaluació de la idoneïtat dels membres, i es comprova que els 
candidats al Consell d’Administració reuneixin els requisits següents:     

• Compten amb els coneixements, les habilitats, l’experiència, i especialment en el cas dels consellers no 
executius, amb la independència d’idees, donades les seves responsabilitats al Consell d’Administració i 
l’activitat i el perfil de risc de la Societat;  

• Actuen amb independència d’idees sense que l’eventual concurrència de conflictes d’interès pugui, d’una 
manera general, comprometre la seva capacitat de prendre decisions objectives i imparcials i en interès de 
la Societat; 

• Compten amb un historial d’integritat i bona reputació; 

• Disposen de temps suficient per acomplir les seves responsabilitats; i  

• Tenen l’habilitat de fomentar una bona interacció entre el Consell d’Administració i els seus membres.  

i. Sr. Josep Sarlé Guiu – Fundador i President 

Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster 
en Direcció d’Empreses per ESADE. Llicenciat en Economia per la Universitat de Grenoble. Set anys d’experiència 
en l’anàlisi i consultoria a IESE. Vuit anys en la gestió, dirigint el Centre Hospitalari d’Andorra. 

ii. Sr. Guillem Sarlé Riberaygua – Vicepresident 

Màster en Administració d’Empreses, concentrat en finances, per la Universitat d’Arizona als EEUU amb Fulbright 
Scholarship. Enginyer de telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb honor a la 
dissertació final. Especialista en software enginyer i informàtica.    

iii. Sra. Maria Sarlé Riberaygua – Consellera 

Diploma d’Estudis Superiors d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).  

iv. Sr. Pablo Gómez-Perretta Chastel – Conseller  

Màster en Assessoria Jurídica a Empreses per Instituto de Empresa, Madrid. Llicenciat en Dret, Especialitat en 
Dret Europeu per la Universitat Carlos III de Madrid. Membre del Col·legi d’Advocats i cofundador de l’Associació 
Andorrana d’Assessors Fiscals. Especialista en fiscalitat internacional i dret financer. 
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v. Sr. Josep Palomera Carbonell – Conseller, Secretari i Director General 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des de fa més 
de 25 anys treballa en el sector financer, especialitzat en el control de la gestió empresarial. Amb anterioritat, va 
treballar d’auditor.  

c) Política de diversitat  

Fimarge, Societat Financera d’Inversió, SA és una boutique financera, de propietat familiar, amb un tracte proper 
i, a la vegada, amb una base de clients i una capacitat de resposta decididament internacional.  

Amb la finalitat de tenir un Consell d’Administració constituït per individus amb una combinació adequada de 
competències, diversitat i experiència, la Societat va incorporar l’actual Director General i, el Responsable del 
Departament de Planificació Patrimonial com a consellers. La formació acadèmica i l’experiència professional del 
Director General i el Responsable del Departament de Planificació Patrimonial redueix el fenomen del 
“pensament grupal”, i facilita opinions independents i constructives, desafiant el procés de presa de decisions.   

d) Comitè de riscos  

D’acord amb l’apartat 1 de l’article 6 sexies de la Llei 8/2013, en funció de la mida, l’escala, l’organització interna, 
la naturalesa, l’abast i la complexitat de les activitats de l’entitat operativa del sistema financer i del seu grup, així 
com del seu perfil de risc, les entitats operatives del sistema financer han de disposar, entre altres, d’un Comitè 
de Riscos.  

Tanmateix, els Administradors de la Societat, acollint-se a l’apartat 4 del mateix article, consideren que per la 
mida, l’escala, l’organització interna i la naturalesa, l’abast i la complexitat de les seves activitats, no és necessari 
establir un Comitè de riscos. 

A data 13 de novembre del 2019, l’AFA ha procedit a atorgar l’autorització a l’exempció de constitució, entre 
altres, Comitè de riscos, però establint que és el Consell d’Administració de la Societat qui assumeix, entre altres, 
les funcions del Comitè de riscos.  

e) Flux d’informació sobre riscos 

El flux d’informació sobre riscos al Consell d’Administració és el següent: 

    

 

 

Consell 
d'Administració

Direcció 
general i 

funcions de 
control intern

Departaments 
funcionals
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5. FONS PROPIS 

Els fons propis de la Societat s’expressen com: 

𝐅𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐢𝐬 = 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥 𝟏 + 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥 𝟐 

El capital de nivell 1 de la Societat s’expressa com: 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥 𝟏 = 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥 𝟏 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢 + 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥 𝟏 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 

a) Conciliació dels elements de fons propis i l’estat de situació dels estats financers auditats  

La conciliació dels elements de fons propis i l’estat de situació dels estats financers auditats és la següent:  

 12/31/2021 12/31/2020 

Total shareholders' equity per accounting balance sheet 4.793.929 4.626.284 

Other reserves (see Note 10.m.iii) (70.314)  (63.882)  

Dividends (see Note 11) - (300.000)  

Total shareholders' equity per regulatory balance sheet 4.723.615 4.262.402 

Common Equity Tier 1 (CET 1) capital before regulatory adjustments 4.723.615 4.262.402 

Prudential filters:   
Additional value adjustments (9.563)  (9.888)  

Regulatory adjustments relating to unrealised gains and losses pursuant to the 
first and second transitional provision of the Regulation of the Law 35/2018 (26.830)  (31.162)  

Deductions from CET 1   
Goodwill and other intangible assets (6.473)  (1.054)  

Common Equity Tier 1 capital  4.680.749 4.220.298 

Total regulatory capital 4.680.749 4.220.298 

b) Característiques principals de capital de nivell 1 ordinari 

Els elements de capital de nivell 1 ordinari de la Societat són els següents: 

• Capital Social 

• Reserva legal  

• Reserves voluntàries  

• Beneficis nets de tot dividend previsible   

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat compta amb un capital social inscrit en el registre de Societats 
andorrà de 2.000.000 euros representat per 1.000.000 accions nominatives de 2 euros de nominal cadascuna, 
totalment subscrites i desemborsades mitjançant aportacions dineràries, i compleix amb el capital social mínim 
de 730.000 euros fixat per les Societats Financeres d’Inversió a la lletra a de l’apartat 1 de l’article 32 del Decret 
legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les 
entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats 
financeres al Principat d’Andorra. 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat compta amb una reserva legal totalment dotada (20% del capital 
social). 

Les reserves voluntàries són de lliure disposició pels accionistes de la Societat. 

La Societat només disposa la màxima qualitat del capital regulatori (Capital de nivell 1 ordinari).  
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c) Termes i condicions aplicables del capital de nivell 1 ordinari 

La totalitat dels termes i condicions aplicables al capital social regeix segons els Estatuts de la Societat. Totes les 
accions gaudeixen d’iguals drets polítics i econòmics. 

D’acord amb l’article 76 de la Llei 76 del text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i 
de responsabilitat limitada, la reserva legal només es pot utilitzar per compensar pèrdues i quan no existeixin 
altres reserves disponibles.  

d) Filtres prudencials i deduccions aplicades  

i. Filtres prudencials 

A 31 de desembre del 2021, la Societat ha aplicat com a filtre prudencial la totalitat de les posicions a l’Organismes 
d’Inversió Col·lectiva (OIC) menys líquides per un import de 9.563 euros (9.888 euros a 31 de desembre del 2020), 
d’acord amb l’apartat 11 de l’article 65 del Reglament de la Llei 35/2018. 

A 31 de desembre del 2021, la Societat també ha aplicat com a filtre prudencial, els ajustos reglamentaris relatius 
a les pèrdues i guanys no realitzades en virtut de la disposició transitòria primera i segona del Reglament de la 
Llei 35/2018 per un import de 26.830 euros (31.162 euros a 31 de desembre del 2020).  

ii. Deduccions en els elements del capital de nivell 1 ordinari  

A 31 de desembre del 2021, la Societat ha deduït del capital de nivell 1 ordinari actius intangibles per un import 
de 6.473 euros (1.054 euros a 31 desembre del 2020), d’acord amb l’article 21 del Reglament de la Llei 35/2018.  

iii. Elements no deduïts   

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no ha deduït elements del capital de nivell 1 addicional ni elements 
del capital de nivell 2.  

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no ha deduït la tinença d’instruments de capital de nivell 1 ordinari 
ja que no té una inversió significativa en un ens del sector. 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no ha aplicat cap exempció de la deducció a efectuar en els elements 
del capital de nivell 1 ordinari.     

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no ha sol·licitat una dispensa temporal de deduir dels fons propis. 
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6. REQUISITS DE CAPITAL 

a) Resum del mètode utilitzat per l’autoavaluació de capital 

Els processos de l’autoavaluació de capital (PAC) intern de la Societat consten dels següents components per 
assegurar-se que es manté el capital suficient per cobrir tots els riscos materials als quals la Societat s’exposa de 
forma continuada: 

 

b) Resultat del procés d’autoavaluació de capital 

Considerant la mida, l’escala, l’organització interna i la naturalesa, l’abast i la complexitat de les seves activitats 
de la Societat, el Consell d’Administració de la Societat conclou que la Societat està prou capitalitzada i continua 
mantenint fortes ràtios de capital, molt per sobre del requisit mínim (8%). A 31 desembre del 2021, la Societat 
disposa de capital suficient (38%) per cobrir els seus riscos materials i per complir les seves obligacions de capital 
regulatori (36% a 31 de desembre del 2020).  

c) Requisits de capital per risc de crèdit  

Els requisits de capital per risc de crèdit pel mètode estàndard per cadascuna de les categories d’exposició segons 
especificats amb l’article 78 del Reglament de la Llei 35/2018  a 31 de desembre del 2021 i 2020, són els següents: 

 31/12/2021 

Exposicions per risc de crèdit per categories d'exposició 
Valor dels actius 

ponderat per risc 
Requisits mínims 

de capital (8%) 

Exposicions enfront d'entitats 245.085 19.607 

Exposicions minoristes 91.420 7.314 

Altres elements 206.491 16.519 

 542.996 43.440 

 

 31/12/2020 

Exposicions per risc de crèdit per categories d'exposició 
Valor dels actius 

ponderat per risc 
Requisits mínims 

de capital (8%) 

Exposicions enfront d'entitats 217.832 17.427 

Exposicions minoristes 172.524 13.802 

Altres elements 193.734 15.499 

 584.090 46.728 

2) 
Mesurament 

de riscos

3) 
Agregació 
de riscos

4) 
Assignació 
de capital

5) 
Seguiment

1) 
Identificació 

de riscos 



 

14 

 

d) Requisits de capital per risc de mercat 

Els requisits de capital per risc de mercat d’acord amb el capítol cinquè del títol III i del títol IV del Reglament de 
la Llei 35/2018 a 31 de desembre del 2021 i 2020, són els següents:  

 31/12/2021 31/12/2020 

 

Valor dels actius 
ponderat per risc 

Requisits mínims 
de capital (8%) 

Valor dels actius 
ponderat per risc 

Requisits mínims 
de capital (8%) 

Risc de mercat 7.709.150 616.732 7.549.566 603.965 

 7.709.150 616.732 7.549.566 603.965 

e) Requisits de capital per risc operacional  

Els requisits de fons propis per risc operacional pel mètode de l’indicador bàsic d’acord amb la secció segona del 
capítol quart del títol III del Reglament de la Llei 35/2018, a 31 de desembre del 2021 i 2020, són els següents: 

 31/12/2021 31/12/2020 

 

Valor dels actius 
ponderat per risc 

Requisits mínims 
de capital (8%) 

Valor dels actius 
ponderat per risc 

Requisits mínims 
de capital (8%) 

Risc operatiu 3.926.738 314.139 3.697.976 295.838 

 3.926.738 314.139 3.697.976 295.838 

7. COIXINS DE CAPITAL 

D’acord l’apartat 2 de l’article 60 de la Llei 35/2018, l’AFA pot exigir que les entitats mantinguin, addicionalment 
al capital de nivell 1 ordinari mantingut per a satisfer els requisits de fons propis imposats per l’article 46 de 
l’esmentada Llei, un coixí contra riscos sistèmics d’almenys un 1% de capital nivell 1 ordinari.    

El 4 de maig del 2021, l’AFA, sota demanda de la Societat, va atorgar a la Societat una exempció de la seva 
obligació amb els requisits de coixins de capital de conformitat amb l’apartat 2 de l’Article 55 de la Llei 35/2018. 

8. AJUSTAMENTS PER RISC DE CRÈDIT  

a) Definicions a efectes comptables de posicions “en mora” i “deteriorades” 

Els altres comptes per cobrar com els descoberts de clients en els seus comptes corrents es consideren “en mora” 
quan els cobraments contractuals superen 30 dies vençuts, llevat que hi hagi una informació raonable i fiable que 
estigui disponible sense un cost o esforç indegut que demostri el contrari.   

La Societat defineix el deteriorament d’acord amb la NIIF 9, però diferenciant l’enfocament de deteriorament pels 
comptes a cobrar per operacions comercials i pels actius contractuals, així com altres comptes per cobrar com els 
descoberts de clients en els seus comptes corrents (veure l’apartat b d’aquesta apartat).  

b) Ajustos per risc de crèdit 

Després de l’entrada en vigor de la NIIF 9 a l’1 de gener del 2018, la Societat determina el deteriorament sota la 
NIIF 9.   

Deteriorament dels comptes a cobrar per operacions comercials i actius contractuals 

Pel deteriorament dels comptes a cobrar per operacions comercials i actius contractuals, la Societat aplica un 
enfocament simplificat en el càlcul de les pèrdues creditícies esperades (ECLs, segons les seves sigles en anglès 
Expected credit losses). La Societat no fa un seguiment dels canvis en el risc creditici, sinó que reconeix una 
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provisió de pèrdua basada en les pèrdues creditícies esperades durant el temps de vida de l’actiu a tancament de 
l’exercici. Les pèrdues creditícies esperades d’aquests actius financers es calculen utilitzant una matriu de 
provisions basada en l’experiència històrica de la pèrdua de crèdit de la Societat, ajustada per factors específics 
dels deutors, condicions econòmiques generals i una valoració tant de l’estat actual com de la previsió de les 
condicions a data de tancament. 

Deteriorament dels altres comptes a cobrar 

El deteriorament dels altres comptes a cobrar com els descoberts de clients en els seus comptes corrents, la 
Societat reconeix les pèrdues creditícies esperades durant el temps de vida de l’actiu si hi ha hagut un augment 
significatiu del risc de crèdit des del reconeixement inicial. Si el risc de crèdit no ha augmentat de forma 
significativa, la Societat valora la provisió de pèrdues per un import equivalent a les pèrdues creditícies esperades 
a 12 mesos.  

Les pèrdues creditícies esperades durant el temps de vida representen les pèrdues creditícies que resultaran de 
tots els esdeveniments d’incompliment possibles durant la vida útil esperada d’un actiu financer.  

Per contra, les pèrdues creditícies esperades a 12 mesos representen la part de les pèrdues creditícies esperades 
durant el temps de vida que s’espera que resulti d’esdeveniments d’incompliment en un actiu financer que siguin 
possibles dins dels 12 mesos posteriors a la data de tancament.  

Les pèrdues creditícies esperades són una estimació ponderada de la probabilitat de pèrdues creditícies que es 
valoren com el valor actual de tots els dèficits d’efectiu sobre la vida útil esperada de l’actiu financer. Un dèficit 
d’efectiu és la diferència entre els fluxos d’efectiu que es deuen a la Societat d’acord amb el contracte i els fluxos 
d’efectiu que la Societat espera rebre.   

Els deterioraments es reconeixen en l’estat de resultats amb un ajust corresponent al seu valor en llibres a través 
d’un compte de correccions de valor. 

Fases per al deteriorament dels altres comptes a cobrar  

Fase 1: Sense augment significatiu en el risc de crèdit  

La Societat assumeix que el risc de crèdit en altres comptes a cobrar no ha augmentat significativament des del 
reconeixement inicial, si a la data de tancament aquests actius han complert els següents criteris, motiu pel qual 
seran considerats de baix risc de crèdit: 

• Els actius financers tenen baix risc de no ser cobrats. 

• Els deutors tenen una gran capacitat per satisfer les seves obligacions contractuals de fluxos d’efectiu a curt 
termini. 

• Els canvis adversos en les condicions econòmiques i empresarials a llarg termini poden però no 
necessàriament reduir la capacitat dels deutors per complir les seves obligacions contractuals de fluxos 
d’efectiu.  

La Societat considera que un actiu financer té un baix risc de crèdit quan l’actiu té una qualificació creditícia 
externa de grau d’inversió d’acord amb la definició globalment entesa o si la qualificació externa no està 
disponible, la forta posició financera del deutor i que no té imports vençuts.    

Fase 2: Augment significatiu en el risc de crèdit 

En avaluar si el risc de crèdit en altres comptes per cobrar ha augmentat significativament des del reconeixement 
inicial, la Societat compara el risc de ser incobrables en la data de tancament amb el risc de ser incobrables en la 
data de reconeixement inicial. En realitzar aquesta comparació, la Societat considera informació tant quantitativa 
com qualitativa que és raonable i fiable, inclosa l’experiència històrica i la informació prospectiva disponible sense 
cost o esforç indegut.    
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La Societat assumeix que el risc de crèdit en altres comptes a cobrar ha augmentat significativament des del 
reconeixement inicial quan els cobraments contractuals superen més dels 30 dies vençuts, llevat que hi hagi una 
informació raonable i fiable que estigui disponible sense un cost o esforç indegut que demostri el contrari.   

Fase 3: Deteriorament creditici  

Un actiu financer té deteriorament creditici quan s’ha produït un o més esdeveniments que tenen un impacte 
perjudicial en els fluxos d’efectiu futurs estimats de l’actiu financer. L’evidència que un actiu financer té 
deteriorament creditici inclou dades observables sobre els següents esdeveniments: 

• Dificultat financera significativa del deutor. 

• Un incompliment del contracte, com a incobrable o esdeveniment vençut. 

• El creditor per motius econòmics o contractuals relacionats amb la dificultat financera del deutor, ha atorgat 
al deutor una concessió que el creditor no consideraria de cap manera. 

• És probable que el deutor entri en fallida o una reorganització financera. 

• La desaparició d’un mercat actiu per a aquest actiu financer a causa de dificultats financeres.       

La Societat considera que l’incompliment ha passat quan: 

• Hi ha un incompliment de contracte per part del deutor. 

• És poc probable que el deutor pagui les seves obligacions de crèdit en la seva totalitat sense recurs. 

• L’actiu financer té més de 90 dies vençuts. 

c) Valor total i valor mitjà de les exposicions 

El valor total de les exposicions ve després de les compensacions comptables, si escau, i sense tenir en compte 
els efectes de la mitigació del risc de crèdit. El valor mitjà de les exposicions es calcula prenent la mitjana dels 
quatre trimestre de l’any.   

El valor total i el valor mitjà de les exposicions a 31 de desembre del 2021 i 2020, són els següents: 

 31/12/2021 

Categories d'exposició 
Valor total de 

les exposicions 
Valor mitjà de les 

exposicions 

Exposicions enfront d'entitats 1.150.315 1.087.013 

Exposicions minoristes 121.894 165.302 

Altres elements 756.401 616.581 

 2.028.610 1.868.896 

 

 31/12/2020 

Categories d'exposició 
Valor total de 

les exposicions 
Valor mitjà de 
les exposicions 

Exposicions enfront d'entitats 1.014.086 1.336.809 

Exposicions minoristes 230.032 268.882 

Altres elements 670.854 624.743 

 1.914.972 2.230.434 

Les exposicions enfront d’entitats correspon als saldos en efectiu dipositats en bancs o entitats financers.  
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Les exposicions a minoristes corresponen a l’actiu pel dret d’ús relacionats amb l’arrendament comercial de la 
Societat amb un tercer de la seva seu social i places d’aparcament i a descoberts puntuals per compte corrent de 
les carteres dels clients. El contracte d’arrendament comercial és prorrogable per períodes de 2 anys a partir del 
31 de gener del 2017. 

Les exposicions a altres elements corresponen principalment al saldo pendent de cobrament per comissions 
meritades per serveis prestats en concepte de: comissió d’assessorament, comissió de gestió i comissions per 
serveis diversos corresponents al quart trimestre repercutides als clients. A la data de formulació d’aquests estats 
financers, més del 90% d’aquest import ja es troba cobrat.  

d) Distribució geogràfica de les exposicions 

La distribució geogràfica de les exposicions, desglossada per categories d’exposició a 31 de desembre del 2021 i 
2020 és la següent: 

 31/12/2021 
Categories d'exposició Andorra Espanya Luxemburg Total 
Exposicions enfront d'entitats 244.929 2.285 903.101 1.150.315 
Exposicions minoristes 121.894 - - 121.894 
Altres elements 437.815 - 318.586 756.401 

 804.638 2.285 1.221.687 2.028.610 

 

 31/12/2020 
Categories d'exposició Andorra Espanya Luxemburg Total 
Exposicions enfront d'entitats 461.503 1.815 550.768 1.014.086 
Exposicions minoristes 230.032 - - 230.032 
Altres elements 380.743 - 290.111 670.854 

 1.072.278 1.815 840.879 1.914.972 

e) Distribució de les exposicions per sector o tipus de contrapart 

La distribució de les exposicions per sector o tipus de contrapart, desglossada per categories d’exposició a 31 de 
desembre del 2021 i 2020 és la següent: 

 31/12/2021 

 

Exposicions 
enfront d'entitats 

Exposicions 
minoristes 

Altres 
elements Total 

Construcció - - 6.261 6.261 
Informació i comunicacions - - 21.537 21.537 
Activitat financeres 1.150.315 - 377.573 1.527.888 
Activitat immobiliàries - 100.522 - 100.522 
Altres - 21.372 351.030 372.402 

 1.150.315 121.894 756.401 2.028.610 

 

 31/12/2020 

 

Exposicions 
enfront d'entitats 

Exposicions 
minoristes 

Altres 
elements Total 

Construcció - - 7.644 7.644 
Informació i comunicacions - - 26.304 26.304 
Activitat financeres 1.014.086 - 340.417 1.354.503 
Activitat immobiliàries - 201.043 - 201.043 
Altres - 28.989 296.489 325.478 

 1.014.086 230.032 670.854 1.914.972 
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La distribució de les exposicions pel tipus de contrapart d’activitats financeres, desglossada per categories 
d’exposició a 31 de desembre del 2021 i 2020 és la següent: 

 31/12/2021 

Categories d'exposició 
Entitats de 

crèdit 
Inversió 

col·lectiva Assegurances Total 

Exposicions enfront d'entitats 1.150.315 - - 1.150.315 

Exposicions minoristes - - - - 

Altres elements - 356.531 21.042 377.573 

 1.150.315 356.531 21.042 1.527.888 

 

 31/12/2020 

Categories d'exposició 
Entitats 

de crèdit 
Inversió 

col·lectiva Assegurances Total 

Exposicions enfront d'entitats 1.014.086 - - 1.014.086 

Exposicions minoristes - - - - 

Altres elements - 324.007 16.410 340.417 

 1.014.086 324.007 16.410 1.354.503 

f) Desglossament per venciment residual 

El desglossament per venciment residual de totes les exposicions i per tipus d’exposició a 31 de desembre del 
2021 i 2020 és el següent: 

 31/12/2021 

Categories d'exposició A la vista < 1 mes 
 1-3 

mesos 
3-12 

mesos 
1-5 

anys Total 

Exposicions enfront d'entitats 1.100.240 -  50.076 - 1.150.316 

Exposicions minoristes - - 21.373 100.521 - 121.894 

Altres elements 197 690.424 500 19.787 45.492 756.400 

 1.100.437 690.424 21.873 170.384 45.492 2.028.610 

 

 31/12/2020 

Categories d'exposició A la vista < 1 mes 
 1-3 

mesos 
3-12 

mesos 
1-5 

anys Total 

Exposicions enfront d'entitats 964.036 - - 50.050 - 1.014.086 

Exposicions minoristes - - 28.989 - 201.043 230.032 

Altres elements 150 574.366 16.770 45.620 33.948 670.854 

 964.186 574.366 45.759 95.670 234.991 1.914.972 

g) Sector o tipus de contrapart significatius 

i. Exposicions deteriorades i en mora 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no té exposicions deteriorades ni en mora.   

ii. Ajustos per risc de crèdit general i específic 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no té ajustos per risc de crèdit general ni per risc de crèdit específic.  
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iii. Dotacions per ajustos per risc de crèdit general i específic 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no té dotacions per ajustos per risc de crèdit general ni per risc de 
crèdit específic.   

9. ACTIUS LLIURES DE CÀRREGUES 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, els actius de la Societat estan lliures de càrregues.  

10. UTILITZABLES DE LES ECAI 

a) Agències externes de qualificació creditícia  

La Societat utilitza les qualificacions de les Agències Externes de Qualificació Creditícia (o ECAI per les seves 
sigles en anglès) de Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch ratings per calcular els requisits de capital per risc de 
crèdit pel mètode estàndard derivades de les seves exposicions enfront d’entitats.   

b) Ús d’ECAI 

La Societat no va transferir les avaluacions creditícies de les emissions i els emissors a elements que no figurin a 
la cartera de negociació.   

c) Mapeig de qualificació externa 

La Societat compleix amb l’associació estàndard publicada o reconeguda per l’AFA, relativa a l’associació de la 
qualificació creditícia externa de cada ECAI.   

d) Valors d’exposició 

Els valors d’exposició enfront d’entitats abans i després de la mitigació del risc de crèdit a 31 de desembre del 
2021 i 2020, són els següents: 

 31/12/2021 

Categories d'exposició 

Exposició abans de 
la mitigació del risc 

de crèdit 

Exposició després de 
la mitigació del risc 

de crèdit 

Exposicions enfront d'entitats 1.150.315 1.150.315 

 1.150.315 1.150.315 

 

 31/12/2020 

Categories d'exposició 

Exposició abans de la 
mitigació del risc de 

crèdit 

Exposició després de 
la mitigació del risc de 

crèdit 

Exposicions enfront d'entitats 1.014.086 1.014.086 

 1.014.086 1.014.086 
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11. EXPOSICIÓ AL RISC DE MERCAT 

L’exposició al risc de mercat separats per a cada de risc esmentat a les lletres b i c de l’apartat 3 de l’article 46 de 
la Llei 35/2018 a 31 de desembre del 2021 i 2020, és la següent: 

 31/12/2021 31/12/2020 

 

Valor dels actius 
ponderat per risc 

Requisits mínims 
de capital (8%) 

Valor dels actius 
ponderat per risc 

Requisits mínims 
de capital (8%) 

Risc de posició  7.709.150 616.732 7.245.262 579.621 

Risc de grans exposicions - - - - 

Risc de tipus de canvi - - 304.304 24.344 

Risc de liquidació - - - - 

Risc de matèries primeres - - - - 

 7.709.150 616.732 7.549.566 603.965 

12. RISC OPERACIONAL 

Veure la lletra f de l’apartat 3.   

13. EXPOSICIONS DE RENDA VARIABLE 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no té exposicions de renda variable que no figurin a la cartera de 
negociació.   

14. EXPOSICIÓ DE RISC DE TIPUS D’INTERÈS 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no té exposició de risc de tipus d’interès sobre les posicions no 
incloses en la cartera de negociació.  

15. EXPOSICIÓ A POSICIONS DE TITULITZACIÓ 

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no té exposició a posicions de titulització.   

16. POLÍTICA DE RETRIBUCIONS 

Aquest apartat fa referència a la política i pràctica de retribucions del col·lectiu identificat de la Societat. S’entén 
per col·lectiu identificat aquelles categories de personal les activitats professionals de les quals incideixen de 
manera important en el perfil de risc de la Societat.  

Les categories professionals del col·lectiu identificat de la Societat són les següents: 

• Alts Directius i membres del Consell d’Administració. 

• Treballadors encarregats i involucrats en la gestió d’inversions, l’administració, la comercialització i els 
RRHH. 

• Treballadors que exerceixen funcions de control. 

a) Procés de decisió per establir la política de retribució  

El Consell d’Administració de la  Societat és responsable d’establir un sistema de control i supervisió dels 
requeriments específics de la política retributiva aplicable al col·lectiu identificat que garanteixi el compliment i 
l’aplicació efectiva dels preceptes establerts en la política retributiva de la Societat.  
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Un cop a l’any, es duu a terme una avaluació interna, central i independent de l’aplicació de la política retributiva 
del col·lectiu identificat.  

El Consell d’Administració en funció supervisora de la Societat, fixa els principis generals de la política de 
remuneracions, les revisa com a mínim anualment i assegura la seva aplicació.  

La unitat de compliment normatiu ajuda en la redacció de la política de remuneracions i verifica l’existència i 
realitza comprovacions més profundes.  

b) Connexió entre retribució i resultats 

El Consell d’Administració de la Societat avalua contínuament la política de retribució amb l’objectiu d’equilibrar 
els següents objectius: 

• Gestió prudent i eficaç dels riscos. 

• Alineació amb els interessos a llarg termini. 

• Motivació i retenció al talent . 

c) Característiques més importants del sistema de retribució   

El sistema de retribució per als professionals de la Societat, es compon d’elements fixes i elements variables, en 
funció de la categoria professional, les funcions desenvolupades, la responsabilitat i l’exercici. Periòdicament, la 
Societat procedeix a revisar el seu posicionament retributiu global davant l’entorn comparable, tenint en compte 
les característiques concretes de la seva activitat, la seva dimensió i les condicions dels mercats en els que opera.   

i. Retribució fixa 

La retribució fixa té per objectiu retribuir al personal en funció de les tasques desenvolupades, l’experiència 
professional, la responsabilitat assumida i el nivell de qualitat d’execució assolit.  

Constituirà una part suficientment elevada de la remuneració total, essent en tot cas suficient com per a que sigui 
possible procedir a la supressió de la retribució variable.  

La Societat estableix la retribució fixa atenent a criteris d’equitat interna i de competitivitat externa en el mercat.  

ii. Retribució variable  

La retribució variable són aquells pagaments o beneficis addicionals en funció dels resultats o d’altres objectius 
establerts per la Societat.  

La retribució variable de la Societat es composa de dos elements: 

• Participació de beneficis (profit sharing). 

• Retribució variable anual (RVA). 

d) Ràtios entre retribució fixa i variable 

La retribució variable reflecteix una rendibilitat sostenible i adaptada al risc, així com una rendibilitat superior al 
demanat per complir el convingut a la descripció de funcions com a part de les condicions de treball. 

S’estableix una combinació adequada i proporcional entre la retribució fixa i la retribució variable. Els objectius 
pels quals està lligada la retribució variable, les ponderacions i el nivell de compliment mínim es comuniquen 
anualment als treballadors i directius. 

La retribució variable no tindrà en cap cas caràcter consolidable.  
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e) Criteris en matèria de resultats en què basa el dret a una compensació variable  

La participació de beneficis (profit sharing) està condicionada, en tot cas, al compliment d’objectius prèviament 
establerts, sense caràcter garantit i sense naturalesa consolidable. Els objectius amb els quals es vincula la 
retribució variable poden ésser corporatius, d’àrea i individuals.  

La retribució variable anual (RVA) està condicionada a determinades àrees que la Societat consideri de vital 
importància per la seva naturalesa. Els objectius amb els quals es vincula la retribució variable estan assignats de 
manera conjunta en la seva àrea o al professional en concret.   

f) Paràmetres principals i motivació de retribució variable i altres avantatges  

i. Paràmetres principals i motivació de retribució variable 

Amb caràcter general, per a poder percebre retribució variable el treballador haurà d’haver prestat un mínim de 
6 mesos consecutius de treball en l’any natural i romandre a la Societat la setmana següent a 31 de desembre de 
l’exercici del guany. 

ii. Altres avantatges no pecuniaris   

La Societat complementa el paquet de compensació dels seus professionals amb beneficis corporatius, que entre 
d’altres, inclouen: 

• Assegurança mèdica de caràcter col·lectiu que té subscrita la Societat. 

• Flexibilitat de l’horari laboral. 

• Abonament del 50% de les quotes del gimnàs. 

• Prima de transport. 

• La Societat posa a disposició dels treballadors un “Pla d’Estalvi”. La Societat contribueix al “Pla d’Estalvi” 
amb la mateixa quantitat aportada pel treballador, amb un màxim del 4,329% del sou fix del treballador. 

g) Retribució agregada del col·lectiu identificat 

Les retribucions per alts directius i empleats les activitats dels quals incideixen de manera important en el perfil 
de risc de la Societat a 31 de desembre del 2021 i 2020 són les següents: 

 31/12/2021 

 

Nombre de 
beneficiaris 

Retribució 
fixa 

Retribució 
Variable 

Alts directius i empleats membres del col·lectiu identificat 6 494.144 64.126 

 6 494.144 64.126 

    

 31/12/2020 

 

Nombre de 
beneficiaris 

Retribució 
fixa 

Retribució 
Variable 

Alts directius i empleats membres del col·lectiu identificat 6 473.991 49.378 

 6 473.991 49.378 
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17. PALANQUEJAMENT  

a) Ràtio de palanquejament 

La ràtio de palanquejament de la Societat calculat en phased-in i fully-loaded a 31 de desembre del 2021 i 2020  
és la següent:  

 31/12/2021 

 Phased-in Fully-loaded 

Capital de nivell 1 4.680.749 4.707.579 

Mesura de l'exposició total de la ràtio de palanquejament 5.187.323 5.187.323 

Ràtio de palanquejament 90,23% 90,75% 

 31/12/2020 

 Phased-in Fully-loaded 

Capital de nivell 1 4.220.298 4.251.460 

Mesura de l'exposició total de la ràtio de palanquejament 5.116.349 5.116.349 

Ràtio de palanquejament 82,49% 83,10% 

La diferència entre el càlcul de phased-in i el càlcul de fully-loaded és que el primer està subjecte a les excepcions 
previstes en les disposicions transitòries primera i segona del Reglament de la Llei 35/2018, mentre que l’últim 
no està subjecte a les excepcions. Aquests excepcions són pèrdues i guanys no realitzades valorades al valor 
raonable.     

Tot i que la Llei 35/2018 no estableix una ràtio de palanquejament mínim obligatori, les normes de Basilea III 
requereixen que les entitats bancàries compleixen un mínim de ràtio de palanquejament del 3% en tot moment.  

La Societat no és una entitat bancaria.  

Desglossament i conciliació de la mesura de l’exposició total 

El desglossament de la mesura de l’exposició total de la ràtio de palanquejament a 31 de desembre del 2021 i 
2020 és el següent: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Partides a l'estat de situació financera (exclosos derivats, SFTs i actius fiduciaris, 
però incloses les garanties) 5.203.359 5.127.290 

(Imports d'actius deduïts per determinar el capital del nivell 1) (16.036)  (10.941)  
Exposicions totals a l'estat de situació financera (exclosos derivats, SFTs i 
actius fiduciaris) 5.187.323 5.116.349 

Exposicions a derivats - - 

Exposicions a operacions de finançament de valors (SFTs) - - 

Altres exposicions fora de balanç - - 

Exposicions excloses d'acord amb l'apartat 6 i 13 de l'article 294 del Reglament 
de la Llei 35/2018 (tant dins com fora de balanç) - - 

Capital de nivell 1 4.680.749 4.220.298 

Mesura de l'exposició total de la ràtio de palanquejament 5.187.323 5.116.349 

Ràtio de palanquejament 90,23% 82,49% 
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El resum de la conciliació dels actius comptables i les exposicions a la ràtio de palanquejament a 31 de desembre 
del 2021 i 2020 és el següent: 

 31/12/2021 

Actius totals segons els estats financers publicats 5.203.359 
Ajustos per ens que es consoliden a efectes comptables, però que queden fora de l'àmbit de 
consolidació reglamentària.  - 

(Ajustos per actius fiduciaris reconeguts a l'estat de situació financera d'acord amb el marc 
comptable aplicable, però exclosos de la mesura de l'exposició corresponent a la ràtio de 
palanquejament d'acord amb l'apartat 12 de l'article 294 del Reglament de la Llei 35/2018) - 

Ajustos per instruments financers derivats - 

Ajustos per operacions de finançament de valors (SFTs) - 
Ajustos per partides fora de balanç (és a dir, conversió de les exposicions fora de balanç a 
equivalents crediticis) - 

(Ajustos per exposicions intragrup excloses de la mesura d’exposició total de la ràtio de 
palanquejament, d’acord amb l’apartat 6, de l'article 294 del Reglament de la Llei 35/2018)  - 

(Ajustos per exposicions excloses de la mesura d’exposició total de la ràtio de palanquejament, 
d’acord amb l’apartat 13, de l'article 294 del Reglament de la Llei 35/2018)  - 

Altres ajustaments (16.036)  

Mesura de l'exposició total de la ràtio de palanquejament 5.187.323 

 31/12/2020 

Actius totals segons els estats financers publicats 5.127.290 
Ajustos per ens que es consoliden a efectes comptables, però que queden fora de l'àmbit de 
consolidació reglamentària.  - 

(Ajustos per actius fiduciaris reconeguts a l'estat de situació financera d'acord amb el marc 
comptable aplicable, però exclosos de la mesura de l'exposició corresponent a la ràtio de 
palanquejament d'acord amb l'apartat 12 de l'article 294 del Reglament de la Llei 35/2018) - 

Ajustos per instruments financers derivats - 

Ajustos per operacions de finançament de valors (SFTs) - 
Ajustos per partides fora de balanç (és a dir, conversió de les exposicions fora de balanç a 
equivalents crediticis) - 

(Ajustos per exposicions intragrup excloses de la mesura d’exposició total de la ràtio de 
palanquejament, d’acord amb l’apartat 6, de l'article 294 del Reglament de la Llei 35/2018)  - 

(Ajustos per exposicions excloses de la mesura d’exposició total de la ràtio de 
palanquejament, d’acord amb l’apartat 13, de l'article 294 del Reglament de la Llei 35/2018)  - 

Altres ajustaments (10.941)  

Mesura de l'exposició total de la ràtio de palanquejament 5.116.349 

b) L’import dels elements fiduciaris donats de baixa 

Aquest apartat és aplicable quan una entitat sigui membre compensador d’una entitat de contrapartida central 
qualificada (o ECCQ).  

La Societat no és membre compensador d’una ECCQ.  

c) Procediments aplicats per gestionar el risc de palanquejament excessiu 

D’acord amb l’apartat 51 de l’article 3 de la Llei 35/2018, el risc d’un excessiu palanquejament és el risc de la 
vulnerabilitat d’una entitat a causa d’un palanquejament o palanquejament contingent que pot requerir mesures 
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correctives no previstes en el seu pla de negoci, incloent la venda urgent d’actius que podrien resultar en pèrdues 
o en ajustaments en la valoració dels actius restants.  

La Societat no utilitza el palanquejament per adquirir productes financers ni tampoc adquireix derivats financers.   

d) Factors que han incidit en la ràtio de palanquejament    

El factor que ha incidit en la ràtio de palanquejament es deu principalment a l’aplicació de la totalitat del resultat 
de l’exercici a la reserva voluntària, fet que comporta un augment del capital de nivell 1, el numerador de la ràtio.   

18. TÈCNIQUES DE MITIGACIÓ DEL RISC DE CRÈDIT  

A 31 de desembre del 2021 i 2020, la Societat no ha recorregut a la reducció del risc de crèdit de la secció tercera 
del capítol tercer del títol III del Reglament de la Llei 35/2018.  


