
65Principals magnituds el 2017

(A) La �nalitat d’aquest bloc de magnituds és oferir una visió sintetitzada de l’evolució interanual dels principals saldos del balanç consolidat del grup, i destacar especialment les 

magnituds relacionades amb la inversió i els recursos de clients.

(B) En aquest apartat es mostren els marges del compte de resultats dels dos últims exercicis que es consideren més signi�catius.

(C) El propòsit d’aquest conjunt de ràtios és mostrar una visió signi�cativa de la rendibilitat i e�ciència durant els dos últims exercicis.

(D) El propòsit d’aquest conjunt de ràtios és mostrar una visió signi�cativa de la solvència durant els dos últims exercicis.

(E) Aquest apartat mostra els principals saldos i ràtios relacionats amb la gestió del risc del grup.

(F) El propòsit d’aquest apartat és mostrar una visió signi�cativa de la liquiditat durant els dos últims exercicis.

(G) La �nalitat d’aquest bloc és oferir informació relativa al valor de l’acció i altres indicadors i ràtios relacionats amb el mercat borsari.

Vegeu la llista, la de�nició i la �nalitat de les MAR utilitzades en l’àmbit del grup Banc Sabadell a:

www.grupbancsabadell.com/INFORMACION_ACCIONISTAS_E_INVERSORES/INFORMACION_FINANCIERA/MEDIDAS_ALTERNATIVAS_DEL_RENDIMIENTO.

Principals magnituds el 2017

T12016 2017 % 17/16

Balanç (en milions d’euros) (A)    

Total actiu  212.507,7 221.348,3 4,2 

Inversió creditícia bruta viva    140.557,3 137.521,7 (2,2)

Inversió creditícia bruta de clients  150.095,2 147.324,6 (1,8)

Recursos en el balanç  160.948,0 159.095,3 (1,2)

Dels quals: Recursos de clients en el balanç  133.456,6 132.096,2 (1,0)

Fons d’inversió  22.594,2 27.374,6 21,2 

Fons de pensions i assegurances comercialitzades  14.360,4 13.951,4 (2,8)

Recursos gestionats  201.554,0 204.419,9 1,4 

Patrimoni net  13.083,0 13.221,8 1,1 

Fons propis 12.926,2 13.425,9 3,9 

Compte de resultats (en milions d’euros) (B)    

Marge d’interessos   3.837,8 3.802,4 (0,9)

Marge brut  5.470,7 5.737,3 4,9 

Marge abans de dotacions  2.411,5 2.612,1 8,3 

Bene�ci atribuït al grup 710,4 801,5 12,8 

Rendibilitat i eficiència (en percentatge) (C)    

ROA  0,35% 0,38%  

RORWA  0,83% 1,03%  

ROE  5,59% 6,10%  

ROTE  6,72% 7,27%  

E�ciència  48,68% 50,15%

Gestió del capital  (D)    

Actius ponderats per risc (APR) (en milions d’euros)  86.069,9 77.638,2 (9,8)

Common equity Tier 1 phase-in (%)  12,0 13,4  

Tier 1 phase-in (%)  12,0 14,3  

Ràtio total de capital phase-in (%)  13,8 16,1  

Leverage ratio phase-in (%)  4,7 5,0   

Gestió del risc (E)    

Riscos dubtosos (milions d’euros)  9.746,0 7.925,3 (18,7)

Total actius problemàtics (milions d’euros)   18.781,0 15.318,4 (18,4)

Ràtio de morositat (%)  6,14 5,14  

Ràtio de cobertura de dubtosos (%) (excloent-ne clàusules terra)  47,3 45,7  

Ràtio de cobertura d’actius problemàtics (%) (excloent-ne clàusules terra) 47,4 49,8

Gestió de la liquiditat (F)    

Loan-to-deposit ratio (%)  105,1 104,3  

Accionistes i accions (dades a � de període)  (G)    

Nombre d’accionistes  260.948 235.130  

Nombre d’accions mitjanes (en milions)  5.452 5.570  

Valor de cotització (en euros)  1,323 1,656  

Capitalització borsària (en milions d’euros)  7.212,9 9.223,9  

Bene�ci net atribuït per acció (BPA) (en euros)  0,13 0,14  

Valor comptable per acció (en euros)  2,37 2,41  

P/VC (valor de cotització s/ valor comptable)  0,56 0,69  

PER (valor de cotització / BPA)  10,15 11,85  

Altres dades     

O�cines  2.767 2.473  

Empleats  25.945 25.845  


