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Magnituds rellevants i claus  
de l’exercici 2021

Generació orgànica de capital,  
20 punts bàsics, i alhora el crèdit creix  

en més de 6.000 milions d’euros.

12,22 %
CET1  

fully-loaded
+20 pb YoY*

530 M€
Benefici atribuït al grup Creació de valor  

per als accionistes

ROTE2 

 5,05 %
 Payout1

 32 %

Evolució de la cotització  
de l’acció

Cotització 
Des. 2020

0,35 €

Cotització 
Des. 2021

0,59 €

+67,2 %  
YoY*

Evolució del crèdit viu del grup per geografies3

Crèdit viu Espanya4

107 MM€

Regne Unit (TSB)

44 MM€

Mèxic

4 MM€+5,5 %
155 MM€

Total

Des. 2021

YoY*

+2,3 % +19,1 % +5,6 %YoY* YoY* YoY*

* YoY (year-on-year): Creixement anual. 
1 És el quocient entre els dividends corresponents
 de l’exercici/benefici atribuït al grup.
2 Benefici atribuït al grup/fons propis
 mitjans. Al denominador s’exclou l’import dels 
 actius intangibles i el fons de comerç 
 de les participades.

3 Inclou els préstecs i les bestretes a la clientela, 
 sense tenir en compte les correccions de valor 
 per deteriorament, l’adquisició temporal d’actius, 
 els ajustaments per periodificació i els actius 
 classificats com a stage 3. 

4 A Negoci Bancari Espanya s’inclouen les Oficines
 a l’Exterior (OFEX) i les Oficines de Representació
 (OORR).
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* YoY (year-on-year): Creixement anual. 

S’han complert tots els objectius financers  
de 2021 alhora que es reorganitzava el grup.

Pla d’eficiència

Llançament del pla Pla 
completament 

executat

Pla d’eficiència  
el 2021 — Fase 1
Executat alhora que  
es milloren els resultats 
comercials

Pla d’eficiència  
el 2022 — Fase 2

Llançament del pla

3T20

3T21

1T21

1T22

Pla 
completament

executat

Estalvi
obtingut

140 M€/any

Estalvi
esperat

130 M€/any

Impactes totals

>20 %
Reducció de la 

plantilla 
vs.3T20

c.25 %
Tancaments 

totals d’oficines
vs.3T20

TSB

Des. 2020 
-220 M€

Des. 2021

118 M€

Contribució al benefici net del grupRendibilitat

Hipoteques Claus del canvi de tendència

Nova producció  
anual d’hipoteques 
M£

Equip  
directiu

Plataforma 
tecnològica

Perfil  
de risc

Pla  
d’eficiència2020 2021

6.097

9.160

+50 %

ROTE 
7,66 %

Des. 2021
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La transformació està en marxa...

5 Quotes de mercat segons dades de Servired.
6 Quota de mercat d’assegurances de protecció 
 segons ICEA.

8 Quotes de mercat segons dades del Banc d’Espanya.
9 Quota de mercat segons dades del Banc d’Espanya.
 Inclou Banca Corporativa i exclou el sector públic.
 10 Font qualitat de servei: STIGA, EQUOS. Font de
 NPS: Benchmark NPS Accenture Report. NPS 
 de Banca online es refereix al segment de pimes. 
 NPS mòbil es refereix a la banca de particulars.

7 Quota de mercat de fons d’inversió segons
 Inverco. La quota de mercat i la informació
 històrica de fons d’inversió segueix la metodologia 
 d’Inverco, que exclou els fons d’inversió 
 en els quals inverteixen els fons de fons. Per a
 Banc Sabadell exclou els fons d’inversió 
 de tercers i les SICAVS (6.745 M€ a des-21).

… sense perdre focus comercial.

Nova estructura  
organitzativa

Nou pla  
estratègic

Canvi de tendència  
a TSB

Pla  
d’eficiència

Nova  
governança

1rs lliuraments de la
transformació

Quotes de mercat per producte a Sabadell Espanya (%)
Set. 2021 YtDDes. 2021

Fons d’inversió7 5,6 % +11 pb

Facturació 
de targetes (YtD)5 7,6 % -8 pb

Facturació de TPV 
(YtD) 5 16,0 % -91 pb

Primes protecció vida 
(YtD)6 9,5 % +69 pb

Hipoteques 
(stock, crèdit viu)8 6,6 % +12 pb

Préstecs al consum 
(stock, crèdit viu)8 3,7 % +8 pb

Crèdit a empreses9 9,8 % +26 pb

Qualitat de servei i NPS10 
Sabadell Espanya

Índex de  
qualitat  

del servei 

8,21

 
Net Promoter Score (NPS)

Mitjana  
del sector 

7,61 Pimes 12 %

35 %Empreses

1r

1r

NPS Mòbil 

40 %
NPS 

Banca online 

43 %
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Grup Banc Sabadell

Dades financeres 
(Grup)

Milions d’euros / % 2021/2020 
% var.

Actius totals (M€)

Crèdit viu (M€)

Recursos gestionats i comercialitzats (M€)

Fons propis (M€)

251.947 6,9

5,5

7,3

3,2

154.912

224.968

13.357

Balanç

Marge d’interessos (M€)

Benefici net atribuït al Grup (M€)

0,8

264,0

3.425

530
Resultats

Actius problemàtics (M€)

Ràtio de cobertura d’actius problemàtics (%)

Actius problemàtics nets sobre total actiu (%)

7.565

53,1

1,4

Riscos

12,5

12,2

CET1 phased-in (%)

CET1 fully-loaded (%)
Solvència 

Loan to deposits ratio (LTD) (%) 96,3Liquiditat

Clients

>12 M
>1.500
Oficines

>20.000
Empleats

>228.000
Accionistes

Espanya11 Regne Unit Mèxic

Banco

Inversió creditícia  
per geografia (%)

69,1 % 28,5 % 2,4 %

11 A Negoci Bancari Espanya s’inclouen les Oficines 
 a l’Exterior (OFEX) i les Oficines de Representació
 (OORR).
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