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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

BANCO DE ESPAÑA
6186 Circular 2/2020, do 11 de xuño, do Banco de España, pola que se modifica a 

Circular 4/2017, do 27 de novembro, a entidades de crédito, sobre normas de 
información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros.

I

O obxectivo principal da presente circular é adaptar a Circular 4/2017, do 27 de 
novembro, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e 
reservada, e modelos de estados financeiros, aos cambios do ordenamento internacional 
sobre requirimentos de información ás entidades de crédito.

II

Esta circular consta dunha norma, dúas disposicións transitorias, unha disposición 
derradeira e un anexo.

A norma única actualiza a Circular 4/2017 do seguinte xeito:

– No marco do compromiso coa transparencia asumido polo Banco de España, 
modifícanse as normas 4 e 5 para posibilitar que a difusión dos estados financeiros 
públicos a poidan realizar tanto as asociacións das entidades de crédito como o Banco de 
España.

– Co obxecto de incorporar nos criterios contables e de remisión de información os 
últimos desenvolvementos introducidos nas normas internacionais de información 
financeira adoptadas pola Unión Europea, modifícanse as normas 22 e 44 e o anexo 9.

O cambio máis relevante nos criterios contables é a modificación na definición de 
«negocio» para facilitar e simplificar a súa aplicación. Esta definición serve para determinar 
se a adquisición dun conxunto de activos se trata ou non como a compra dun negocio. Se 
o conxunto adquirido se trata como un negocio, recoñecerase un activo polo fondo de 
comercio ou un ingreso por unha diferenza negativa. En primeiro lugar, aclárase que, para 
ter a cualificación de negocio, o conxunto adquirido debe incluír, como mínimo, un recurso 
económico e un proceso substantivo que de forma conxunta contribúan á entrega de bens 
ou á prestación de servizos aos clientes. En segundo lugar, permítese ás entidades optar 
por realizar unha «proba de concentración» para determinar, cunha análise simplificada, 
se o conxunto adquirido de activos constitúe ou non un negocio.

– Para adaptar os estados financeiros á entrada en vigor do Regulamento de 
execución (UE) n.º 2020/429 da Comisión, do 14 de febreiro de 2020, que modifica o 
Regulamento de execución (UE) n.º 680/2014 da Comisión Europea, do 16 de abril, polo 
que se establecen normas técnicas de execución en relación coa comunicación de 
información con fins de supervisión por parte das entidades supervisadas de conformidade 
co Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, así como do 
Regulamento (UE) n.º 2020/605 do Banco Central Europeo, do 9 de abril, que modifica o 
Regulamento (UE) n.º 2015/534 do Banco Central Europeo, sobre a presentación de 
información financeira con fins de supervisión, introdúcense cambios na norma 67 e no 
anexo 4 da Circular 4/2017. Estes cambios afectan os estados financeiros individuais 
reservados FI 1 ao FI 45, cuxo obxectivo, entre outras finalidades, é recompilar a 
información financeira común que as entidades de crédito supervisadas teñen que remitir 
ao Banco Central Europeo (BCE) a través das autoridades nacionais.
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– Estas modificacións diríxense a:

i) Mellorar a información que remiten as entidades sobre as exposicións dubidosas 
e reestruturadas e sobre as garantías adxudicadas.

ii) Complementar a información sobre gastos operativos e administrativos e sobre 
ingresos e gastos por comisións.

iii) Incorporar algúns cambios menores na información dispoñible sobre 
arrendamentos, como consecuencia da entrada en vigor da Norma internacional de 
información financeira sobre arrendamentos (NIIF-16).

Así mesmo, en relación cos formatos dos estados financeiros individuais reservados 
FI 1 ao FI 45, substituíronse os estados que figuran no anexo 4 por unha referencia na 
norma 67 a que os formatos destes estados serán os establecidos con idéntica numeración 
no Regulamento de execución (UE) n.º 680/2014 da Comisión Europea, do 16 de abril, de 
xeito equivalente ao que establece o Regulamento (UE) n.º 534/2015 do Banco Central 
Europeo, do 17 de marzo, sobre a presentación de información financeira con fins de 
supervisión (BCE/2015/13). Deste xeito, os formatos destes estados quedan aliñados 
sempre co que o Regulamento de execución (UE) n.º 680/2014 estableza en cada 
momento.

– Para poder cumprir coa Recomendación da Xunta Europea de Risco Sistémico 
(XERS) sobre a eliminación de lagoas de datos sobre bens inmobles (XERS/2016/14), no 
anexo 4 modifícase o estado «FI 143 Financiamento relacionado coa construción e 
promoción inmobiliaria (negocios en España)», que pasa, adicionalmente, a denominarse 
«Préstamos sobre bens inmobles comerciais (negocios en España)», e introdúcese o novo 
estado «FI 152 Préstamos a fogares sobre bens inmobles residenciais (negocios en 
España). Información complementaria» para, entre outros datos, incluír información sobre 
a ratio préstamo/ingresos do prestameiro. Non obstante, co obxecto de evitar a duplicidade 
con outra información de carácter similar que as entidades xa viñan remitindo, suprímense 
dos requirimentos os estados FI 160-1, FI 160-2 e FI 160-4.

– Continuando coa liña xa iniciada en circulares anteriores, simplifícanse algúns 
requirimentos de información ás entidades. Neste sentido, modifícase a norma 67 para 
eximir de remitir o estado FI 131 a aquelas sucursais en España de entidades de crédito 
estranxeiras, cuxa sede central se encontre nun Estado membro do Espazo Económico 
Europeo, que decidisen aplicar os criterios de valoración e cobertura do risco de crédito 
que utilice a súa sede central e así informasen diso o Banco de España. Xunto con iso, 
na norma 68 redúcense os requirimentos relativos á información que deben achegar os 
grupos consolidables de entidades de crédito sobre as súas entidades dependentes e 
negocios conxuntos que formen parte do grupo consolidable para efectos prudenciais, 
modifícase a frecuencia dos estados FC 201-1 e FC 201-2 de trimestral a semestral, 
elimínase o estado FC 201-3 e redúcense os requirimentos establecidos no estado FC 
201-2. Por último, no anexo 4, no estado «FI 150-8 Desagregación dos outros ingresos 
e gastos de explotación», elimínase a liña «Contribución ao Fondo de Garantía de 
Depósitos e ao FUR», ao deixaren de ter estes gastos a consideración de gastos de 
explotación nos estados individuais reservados, e elimínase o estado «FI 150-9 
Desagregación de comisións percibidas», xa que a maior parte dos detalles que figuran 
neste estado se van incorporar no estado FI 22, no marco da modificación do 
Regulamento de execución (UE) n.º 680/2014 da Comisión Europea mencionada 
anteriormente.

– Introdúcese algún novo requirimento de información para verificar o cumprimento de 
normas nacionais ou recompilar información estatística. Neste sentido, engádese 
información adicional relativa aos activos adquiridos en arrendamento nos estados FI 100-
14 e FI 150-3 do anexo 4, que se consideran necesarios para a elaboración das contas 
nacionais de acordo co establecido no Regulamento (UE) n.º 549/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 21 de maio, relativo ao Sistema europeo de contas nacionais e 
rexionais da Unión Europea, logo da entrada en vigor da NIIF-16. Así mesmo, na norma 68 
introdúcese o estado FC 203 para solicitar, anualmente, a información sobre o número de 
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empregados das entidades financeiras dependentes e negocios conxuntos, para dar 
cumprimento aos requirimentos do Regulamento (CE) n.º 716/2007 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 20 de xuño, relativo a estatísticas comunitarias sobre a 
estrutura e a actividade das filiais estranxeiras.

– Finalmente, a presente circular introduce as aclaracións e correccións necesarias 
na norma 66 «Sectorización de saldos persoais segundo titulares», nas notas dalgúns 
estados financeiros definidos nos anexos 4 «Estados individuais reservados», 6 
«Estados reservados relativos aos requirimentos estatísticos da Unión Económica e 
Monetaria» e 7 «Esquemas de sectorización», que se identificaron no tempo transcorrido 
desde a entrada en vigor da Circular 4/2017. Adicionalmente, no parágrafo 7 do punto 5 
da norma 66 realízase un cambio de clasificación sectorial do Mecanismo Europeo de 
Estabilidade (Mede), elimínase a excepción de considerar o Mede como Administración 
pública para utilizar a mesma clasificación sectorial prevista no Manual do Protocolo de 
déficit excesivo de 2019 e utilizada tamén pola ABE. Por último, logo da saída do Reino 
Unido da Unión Europea a partir do 1 de febreiro de 2020, realízanse os axustes técnicos 
necesarios nas notas dos estados UEM 5 e UEM 6 para que o Banco de España poida 
seguir recibindo das entidades de crédito, para a súa remisión ao BCE, os datos de 
activos e pasivos fronte ao Reino Unido en libras esterlinas, e modifícase o anexo 9, 
parte IV, punto 151, nota a), ii), para incluír o Reino Unido como país pertencente ao 
grupo 1 para os efectos do risco-país.

No anexo da circular inclúense o índice dos anexos 4 e 5 e os formatos dos estados FI 
100-14, FI 143, FI 150-3, FI 150-8, FI 152, FC 201-2 e FC 203.

A circular entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del 
Estado. Requírese a vixencia inmediata da norma para permitir que as entidades poidan 
cumprir coas obrigas de noticia establecidas polo Regulamento do Banco Central 
Europeo BCE/2020/22, que as fixa a partir do 30 de xuño. Non obstante, a disposición 
transitoria primeira permite a aplicación desde o 1 de xaneiro de 2020 das modificacións 
do punto 54 da norma 22 e do punto 2 da norma 44 da Circular 4/2017, recollidas nas 
letras c) e d), respectivamente, da norma única desta circular e relativas ao tratamento 
do investimento retido nunha dependente, negocio conxunto ou asociada que deixa de 
cualificarse como tal e á definición de negocio. Adicionalmente, obriga á aplicación 
desde o 30 de xuño de 2020 das modificacións recollidas nos numerais i) ao v) da letra 
m) da norma única desta circular, relativas á clasificación en función do risco de crédito 
das operacións compradas ou orixinadas con deterioración crediticia. Pola súa banda, a 
disposición transitoria segunda establece que os primeiros estados que se deben remitir 
ao Banco de España conforme os modelos introducidos ou modificados por esta circular 
serán os correspondentes ao 30 de xuño de 2020, agás os estados FI 143 e FI 152, que 
se remitirán, por primeira vez, conforme os novos modelos con data de referencia 31 de 
decembro de 2020, mantendo a vixencia dos estados FI 160-1, FI 160-2 e FI 160-4 ata 
o 30 de xuño de 2020.

III

Esta circular atende aos principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, 
seguridade xurídica e eficiencia exixidos polo artigo 129.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas, xa que acomete 
cambios necesarios para manter a regulación contable e de requirimentos de información 
financeira das entidades de crédito completa, integrada e harmonizada co resto do 
ordenamento xurídico, tanto nacional como da Unión Europea.

O principio de transparencia alcánzase a través da consulta pública previa aos 
potenciais afectados, fixada polo artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e da audiencia 
pública aos interesados; ambas as dúas forman parte do proceso de tramitación da 
presente circular.

As habilitacións do Banco de España para emitir esta circular son as mesmas que as 
correspondentes para a aprobación da Circular 4/2017, isto é, as establecidas na Orde 
do 31 de marzo de 1989 pola que se faculta o Banco de España para establecer e 
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modificar as normas contables das entidades de crédito. Nela, o ministro de Economía e 
Facenda delegou no Banco de España a habilitación para establecer e modificar as 
normas de contabilidade e os modelos a que se deben suxeitar os estados financeiros, 
tanto individuais como consolidados, das entidades de crédito.

En consecuencia, en uso das facultades que ten concedidas, o Consello de Goberno 
do Banco de España, por proposta da Comisión Executiva e de acordo co Consello de 
Estado, aprobou a presente circular, que contén as seguintes normas:

Norma única. Modificación da Circular 4/2017, do 27 de novembro, a entidades de 
crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de 
estados financeiros.

Introdúcense as seguintes modificacións na Circular 4/2017, do 27 de novembro:

a) Na norma 4, sobre «Outra información financeira pública individual», modifícase o 
punto 4, que queda redactado nos seguintes termos:

«4. A difusión dos estados financeiros primarios individuais corresponderá ao 
Banco de España. Tamén a poderán realizar a Asociación Española de Banca, a 
Confederación Española de Caixas de Aforros ou a Unión Nacional de Cooperativas 
de Crédito, sinalando de forma clara e destacada que os estados publicados foron 
formulados aplicando as normas contidas no título I «Información financeira pública» 
desta circular.»

b) Na norma 5, sobre «Outra información financeira pública consolidada», modifícase 
o punto 1, que queda redactado nos seguintes termos:

«Con independencia da obriga de formular e publicar as contas anuais 
consolidadas, todos os grupos de entidades de crédito que publiquen as 
devanditas contas, así como aqueles que, aínda que non o fagan por acollerse ao 
disposto no punto 3 da norma 3, publiquen en base consolidada a información 
regulada na parte oitava do Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 26 de xuño, remitirán ao Banco de España, para a súa 
difusión, os seus estados financeiros primarios consolidados. Estes comprenden 
o balance, a conta de perdas e ganancias, o estado de ingresos e gastos 
recoñecidos, o estado total de cambios no patrimonio neto e o estado de fluxos de 
efectivo consolidados. Estes estados financeiros primarios axustaranse aos 
modelos contidos no anexo 3.

Os grupos de entidades de crédito remitirán semestralmente o balance, a 
conta de perdas e ganancias e o estado de ingresos e gastos recoñecidos, salvo 
que publiquen os devanditos estados trimestralmente, caso en que os remitirán 
con esta frecuencia; o estado total de cambios no patrimonio neto e o estado de 
fluxos de efectivo remitiranse anualmente.

Os estados financeiros primarios consolidados deberanse remitir ao Banco de 
España antes de finalizar o mes seguinte a que se refiran.

A difusión dos estados financeiros primarios consolidados corresponderá ao 
Banco de España. Tamén a poderán realizar a Asociación Española de Banca, a 
Confederación Española de Caixas de Aforros ou a Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito, sinalando de forma clara e destacada as normas 
contables aplicadas na elaboración destes estados, de acordo co establecido no 
punto 3 da norma 1.»
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c) Na norma 22 «Recoñecemento, clasificación e valoración dos instrumentos 
financeiros», modifícase o primeiro parágrafo do punto 54, que queda redactado nos 
seguintes termos:

«54. Cando o investimento nunha dependente, negocio conxunto ou asociada 
se deixe de cualificar como tal, o investimento retido, se é o caso, medirase polo seu 
valor razoable na data de reclasificación e recoñecerase calquera ganancia ou 
perda que xurda pola diferenza entre o seu importe en libros previo á reclasificación 
e o devandito valor razoable en resultados.»

d) Na norma 44 «Combinacións de negocios», modifícase o punto 2, que queda 
redactado nos seguintes termos:

«2. Un negocio é un conxunto integrado de activos e actividades que pode ser 
dirixido e xestionado co propósito de proporcionarlles bens ou servizos aos clientes 
xerando un rendemento á entidade en forma de xuros, dividendos ou outro tipo de 
ingresos das súas actividades ordinarias.

Para determinar se o obxecto da transacción se debe cualificar como un 
negocio, a entidade avaliará se o conxunto de activos e actividades adquiridos 
inclúe, como mínimo, un recurso económico e un proceso substantivo que de forma 
conxunta contribúan (ou teñan a capacidade para contribuír) significativamente á 
entrega de bens ou á prestación de servizos aos clientes. Para tal efecto, a entidade 
aplicará os criterios que se recollen nos dous parágrafos seguintes, en función de 
que o conxunto de activos e actividades adquiridos estean a xerar rendementos ou 
non.

Cando o conxunto de activos e actividades adquirido non está a xerar 
rendementos na data de adquisición, considerarase que un proceso adquirido é 
substantivo só se é fundamental para que a entidade poida xerar rendementos 
desenvolvendo ou transformando outros recursos económicos adquiridos, tales 
como bens inmobles ou propiedade intelectual, e o conxunto adquirido inclúe un 
cadro de traballadores organizado coa necesaria formación ou experiencia para 
executar este proceso fundamental.

Cando o conxunto de activos e actividades está a xerar rendementos na data de 
adquisición, considerarase que un proceso adquirido é substantivo ben cando é 
fundamental para continuar xerando rendementos desenvolvendo ou transformando 
outros recursos económicos adquiridos e o conxunto adquirido inclúe un cadro de 
traballadores coas características descritas no parágrafo anterior, ou ben cando 
este proceso aplicado a outros recursos económicos adquiridos contribúa 
significativamente á capacidade de continuar xerando rendementos e se considere 
único, escaso ou non poida ser substituído sen un custo, esforzo ou atraso 
significativo no desenvolvemento da actividade, mesmo se o conxunto adquirido 
non inclúe un cadro de traballadores organizado.

A entidade poderá optar por realizar a proba de concentración descrita a seguir 
para determinar, cunha análise simplificada, se un conxunto de activos e actividades 
adquiridos se debe cualificar ou non como un negocio. A opción de realizar a proba 
de concentración exercerase por separado para cada conxunto adquirido. Se a 
entidade elixe realizar a proba de concentración e esta se verifica, o conxunto de 
activos e actividades adquiridos non se cualificará como un negocio, polo que a 
transacción se tratará como unha adquisición de activos individuais (e, se é o caso, 
unha asunción de pasivos), de acordo co establecido na letra b) do punto 7. De 
realizar a proba e esta non se verificar, a entidade terá entón que aplicar os criterios 
dos parágrafos anteriores para avaliar se o conxunto adquirido constitúe ou non un 
negocio.

A proba de concentración verifícase se substancialmente todo o valor razoable 
dos activos brutos adquiridos está concentrado nun só activo ou grupo de activos 
similares.
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Para estes efectos, os activos brutos incluirán os activos identificables 
adquiridos, salvo o efectivo e equivalentes e os activos por impostos diferidos, así 
como o fondo de comercio que se xeraría se o conxunto adquirido se cualificase 
como un negocio, incluíndo o correspondente aos socios externos, pero excluíndo 
o resultante do efecto dos pasivos por impostos diferidos. Deste xeito, o valor 
razoable dos activos brutos será o importe resultante de sumar:

i) O valor razoable dos activos identificables adquiridos, excluíndo o efectivo e 
equivalentes, así como os activos por impostos diferidos.

ii) O exceso:

– Da suma da contraprestación entregada máis, se é o caso, o valor razoable 
das participacións previas no conxunto adquirido e dos seus socios externos.

– Do valor razoable neto dos activos identificables adquiridos menos os pasivos 
asumidos, excluíndo os pasivos por impostos diferidos.»

e) Na norma 66 «Sectorización de saldos persoais segundo os titulares», realízanse 
as seguintes modificacións:

i) Modifícase o parágrafo 7 do punto 5, que queda redactado nos seguintes termos:

«Os organismos internacionais e supranacionais, distintos dos bancos 
multilaterais de desenvolvemento, clasificaranse no sector de administracións 
públicas. Estes organismos non se asignarán a ningún país concreto, sen prexuízo 
de que nos estados reservados os organismos da Unión Europea se clasifiquen 
como residentes en países da UE non membros da UEM, agás o Mecanismo 
Europeo de Estabilidade, que se clasificará como residente na UEM. Os restantes 
organismos internacionais clasificaranse como pertencentes ao resto do mundo.»

ii) Modifícase o punto 6 a), ii), 6), que queda redactado nos seguintes termos:

«6) Institucións financeiras de ámbito limitado e prestamistas de valores: 
inclúe as sociedades instrumentais, que se dedican maioritariamente á emisión de 
valores, que sexan filiais de entidades financeiras; outras entidades financeiras 
especializadas e as empresas holding que non xestionan filiais con autonomía de 
decisión ao estaren participadas por máis dun socio ou seren propiedade de non 
residentes.»

f) Na norma 67 «Estados individuais reservados», realízanse as seguintes 
modificacións:

i) No punto 1 modifícase o primeiro parágrafo, que queda redactado nos seguintes 
termos:

«1. As entidades de crédito e as sucursais en España de entidades de crédito 
estranxeiras deberán enviar ao Banco de España os estados reservados que figuran 
a seguir coa periodicidade e cos prazos de presentación que se indican para cada 
un deles e coa desagregación por modelos que figura no índice do anexo 4. Para a 
remisión dos modelos dos estados FI 1, FI 2, FI 4 a FI 20, FI 22, FI 31, FI 40, FI 43 
e FI 45 relacionada no índice do anexo 4 utilizaranse os formatos establecidos para 
os modelos con idéntica numeración no anexo IV do Regulamento de execución 
(UE) n.º 680/2014 da Comisión, do 16 de abril, polo que se establecen normas 
técnicas de execución en relación coa comunicación de información con fins de 
supervisión por parte das entidades. Os formatos dos modelos dos estados FI 100 
ao FI 182 serán os incluídos no anexo 4 desta circular.»

ii) Na táboa do punto 1 modifícase o título do estado FI 143, que pasa a denominarse 
«Préstamos sobre bens inmobles comerciais (negocios en España)», e modifícase o seu 
prazo máximo de presentación, que pasará a ser na fin do segundo mes seguinte. Ademais, 
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engádese unha nova fila entre as correspondentes aos estados FI 151 e FI 160, co seguinte 
contido:

FI 152 Préstamos a fogares sobre bens inmobles residenciais 
(negocios en España). Información complementaria Trimestral Fin do segundo 

mes seguinte

iii) Modifícase o punto 3, que queda redactado nos seguintes termos:

«3. Os estados FI 1, FI 2, FI 16, FI 22, FI 45 e todos aqueles que se indican 
expresamente no modelo do estado que figura no anexo 4 remitiranse para negocios 
totais e para negocios en España, segundo se define no punto 2 da norma 64. Para 
estes estados, as entidades que non teñan sucursais no estranxeiro enviarán 
exclusivamente un modelo cos datos relativos aos negocios totais e as entidades 
que teñan sucursais no estranxeiro enviarán dous modelos, un para os negocios 
totais e outro para os negocios en España.»

iv) No punto 6 introdúcese unha letra adicional f) coa seguinte redacción:

«f) O estado FI 131 non o terán que remitir aquelas sucursais en España de 
entidades de crédito estranxeiras cuxa sede central se encontre nun Estado membro 
do Espazo Económico Europeo que, en aplicación do establecido na norma 2, punto 
2, letra b), decidisen aplicar os criterios de valoración e cobertura do risco de crédito 
que utilice a súa sede central e así informasen diso o Banco de España.»

g) Na norma 68 «Estados consolidados reservados» realízanse as seguintes 
modificacións:

i) Modifícase o punto 1, que queda redactado nos seguintes termos:

«1. As entidades de crédito que teñan que remitir os estados con información 
sobre os fondos propios e os requisitos de fondos propios, en base consolidada ou 
subconsolidada, ao Banco de España, conforme o establecido no artigo 99 do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de 
xuño, terán que enviar a información financeira en base consolidada do Regulamento 
de execución (UE) n.º 680/2014 da Comisión, do 16 de abril, aplicando integramente 
o disposto na devandita norma.

Non obstante, o estado F 40 «Estrutura do grupo», elaborado co formato e 
seguindo as instrucións do Regulamento de execución (UE) n.º 680/2014 da 
Comisión, do 16 de abril, remitirano trimestralmente, con fins de instrumentación da 
política monetaria e estatísticos, exclusivamente as entidades que teñan que enviar 
os citados estados en base consolidada.

Por outra parte, exclusivamente as entidades que teñan que enviar os estados 
mencionados no primeiro parágrafo deste punto en base consolidada tamén 
deberán enviar ao Banco de España os seguintes estados reservados con 
información estatística sobre a súa actividade, nos formatos que se inclúen no 
anexo 5 e coa periodicidade que se indica para cada un deles:

Estado Denominación Periodicidade

FC 140 Actividade consolidada clasificada por países. Trimestral.

FC 201 Actividade das entidades dependentes e negocios conxuntos. Semestral.

FC 202 Detalle de valores do grupo. Trimestral.

FC 203 Información complementaria sobre as entidades financeiras 
dependentes e negocios conxuntos. Anual.
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Os estados anteriores enviaranse, como máximo, o día 11 do segundo mes 
seguinte a que se refiren os datos, agás o relativo ao primeiro trimestre, que se 
poderá enviar ata o 12 de maio.»

ii) Modifícase o punto 4, que queda redactado nos seguintes termos:

«4. No estado «FC 201 Actividade das entidades dependentes e negocios 
conxuntos», enviaranse o balance e a conta de perdas e ganancias das entidades 
dependentes e negocios conxuntos que formen parte do grupo consolidable para 
efectos prudenciais (grupo prudencial) cuxos activos totais representen polo menos 
o 1 % dos activos do grupo prudencial ou sexan iguais ou superiores a 40 millóns de 
euros. No caso dos negocios conxuntos, os importes reflectirán a parte 
correspondente ao grupo da entidade de crédito. Non se remitirá o estado FC 201 
para aquelas entidades dependentes ou negocios conxuntos que sexan entidades 
de crédito españolas ou establecementos financeiros de crédito españois.

Non obstante, o Banco de España poderá requirir que se envíen os datos das 
entidades dependentes ou dos negocios conxuntos que non alcancen os citados 
limiares, coa periodicidade e no prazo máximo de presentación establecidos con 
carácter xeral, sempre que o considere necesario para que o importe declarado 
polas entidades alcance a representatividade requirida. Neste caso, o Banco de 
España comunicará por escrito ás entidades correspondentes a súa obriga de 
remitir os datos das dependentes ou dos negocios conxuntos.»

iii) Modifícase o número 6, que queda redactado nos seguintes termos:

«6. As entidades de crédito ás cales se refire o número 1 desta norma, cuxos 
grupos teñan a consideración de significativos para os efectos do Mecanismo Único 
de Supervisión, remitirán trimestralmente os modelos 1.1, 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2.1, 
4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.5, 5.1, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10, 11.1, 12.1, 14, 18.0, 18.1, 18.2 e 19, 
relativos á información financeira en base consolidada (Finrep), de acordo cos 
formatos establecidos no anexo III do Regulamento de execución (UE) n.º 680/2014 
da Comisión, do 16 de abril, coa información individual de cada unha das entidades 
de crédito dependentes establecidas en Estados membros da Unión Europea non 
participantes no citado Mecanismo Único de Supervisión, ou en terceiros países, 
cuxo total activo supere os 3.000 millóns de euros, non máis tarde do cuadraxésimo 
día laborable seguinte a que se refiren os datos. Para estas entidades non se 
remitirán os estados FC 201-1 e FC 201-2.

Esta información remitirase a partir dos datos correspondentes ao trimestre 
seguinte despois de que o total activo da entidade dependente supere os 3.000 
millóns de euros durante catro trimestres consecutivos. A información poderá non 
remitirse a partir dos datos correspondentes ao seguinte trimestre despois de que o 
total activo da entidade dependente sexa menor ou igual a 3.000 millóns de euros 
durante tres trimestres consecutivos.»

h) Na norma 69 «Estados reservados relativos aos requirimentos estatísticos da 
Unión Económica e Monetaria», número 2, alínea h), numeral v), substitúese o termo 
«sociedades emisoras de participacións preferentes» por «sociedades instrumentais, que 
se dedican maioritariamente á emisión de valores, que sexan filiais de entidades 
financeiras».

i) No anexo 4 «Estados individuais reservados» realízanse as seguintes 
modificacións:

i) Substitúese o índice polo que figura no anexo desta circular.
ii) Suprímense os modelos dos estados FI 1 ao FI 45.
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iii) No estado FI 100-2, na columna «Das cales entidades de contrapartida central», 
engádese a nota b) co seguinte texto:

«b) Inclúense exclusivamente as operacións en que a entidade de 
contrapartida central actúa como parte interposta entre o comprador e o vendedor 
da operación de compravenda asumindo o risco de contrapartida.»

iv) No estado FI 100-4, na columna «Das cales entidades de contrapartida central», 
engádese a nota h) co seguinte texto:

«h) Inclúense exclusivamente as operacións en que a entidade de 
contrapartida central actúa como parte interposta entre o comprador e o vendedor 
da operación de compravenda asumindo o risco de contrapartida.»

v) No estado FI 100-12 modifícase a nota a), que queda redactada nos seguintes 
termos:

«a) Este estado inclúe todas as operacións desta natureza, con independencia 
da partida en que estean incluídas no balance. As transferencias de préstamos 
valoraranse polo principal disposto, independentemente do importe que se acordase 
nas transferencias.»

vi) No estado FI 100-13 introdúcense as seguintes notas:

– Na columna «Valores entregados como garantía con dereito de venda ou 
peñoramento» inclúese a nota a):

«a) Non se incluirán os pactos de recompra.»

– Na columna «Valores recibidos como garantía con dereito de venda ou 
peñoramento» inclúese a nota b):

«b) Non se incluirán os préstamos de recompra inversa.»

vii) Substitúese o estado FI 100-14 polo que figura no anexo desta circular.
viii) No estado FI 104 modifícase a nota a), que queda redactada nos seguintes 

termos:

«a) Neste estado declararanse todas as emisións de valores representativos 
de débeda, con independencia da partida do balance en que estean rexistradas. En 
particular, incluiranse aquelas emisións admisibles como capital regulatorio que, de 
acordo coas súas características, se contabilizasen en rúbricas de patrimonio neto 
e non de pasivo, tales como os bonos continxentes convertibles. Pola contra, non se 
incluirán os valores clasificados como «pasivos financeiros con natureza xurídica de 
capital.»

Deberán incluírse filas para cada un dos tramos das emisións que teñan saldo 
na data do estado e para aqueles que, aínda que non teñan saldo na fin de mes, 
tivesen movemento nel.

Adicionalmente, para cada tipo de emisión en que existan emisións declarables 
incluirase unha fila cun subtotal, que se identificará, na columna correspondente ao 
código convencional, coa clave 90XX, onde XX é o código correspondente ao tipo 
de emisión (11, 21...). Ademais, incluirase unha fila coa clave 9001, cuxo importe 
será igual á suma de todos os subtotais. Nestas filas figurarán saldos exclusivamente 
nas columnas «Nominal pendente de amortizar» (completaranse todas as 
columnas), «Premios, lotes e primas pendentes de pagamento», «Gastos de 
emisión pendentes de amortizar» e «Valores propios».

A diferenza entre os importes da columna «Saldo ao peche» e os da columna 
«Gastos de emisión pendentes de amortizar» correspondentes ás filas dos subtotais 
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e do total será igual ao efectivo recibido pola entidade pendente de amortización na 
data do estado».

ix) Modifícase o título do estado FI 106-2.5, que queda como figura a seguir:

«FI 106-2.5 Datos complementarios para os inmobles adxudicados.»

x) Substitúese o estado FI 143 polo que figura no anexo desta circular.
xi) Substitúese o estado FI 150-3 polo que figura no anexo desta circular.
xii) Substitúese o estado FI 150-8 polo que figura no anexo desta circular.
xiii) Suprímese o estado FI 150.9.
xiv) Engádese o estado FI 152 co formato que figura no anexo desta circular.
xv) Suprímense os estados FI 160-1, FI 160-2, FI 160-4.1 e FI 160-4.2.

j) No anexo 5 «Estados consolidados reservados», realízanse as seguintes 
modificacións:

i) Substitúese o índice polo que figura no anexo desta circular.
ii) Substitúese o estado FC 201-2 polo que figura no anexo desta circular e suprímese 

o estado FC 201-3.
iii) Engádese o estado FC 203 co formato que figura no anexo desta circular.

k) No anexo 6 «Estados reservados relativos aos requirimentos estatísticos da Unión 
Económica e Monetaria», realízanse as seguintes modificacións:

i) No estado UEM 3 modifícase a nota a), que queda redactada nos seguintes 
termos:

«a) Neste estado rexístranse os saneamentos e as recuperacións dos 
préstamos realizados no mes. O seu importe será igual aos saldos dados de baixa 
do activo pola totalidade dos saneamentos realizados (directamente con cargo á 
conta de perdas e ganancias ou por utilización da partida de deterioración de valor 
acumulado) porque se tivesen realizado quitacións, traspasado a falidos ou vendido 
a terceiros, menos os saldos contabilizados como activos falidos que se tivesen 
reincorporado ao activo como préstamos e os cobramentos aos cesionarios na 
venda de carteiras falidas. Cando os importes reincorporados ao activo sexan 
maiores ca os saldos dados de baixa do balance, o importe neto presentarase con 
signo negativo».

ii) No estado UEM 5 modifícase a nota a), que queda redactada como se indica a 
seguir:

«a) Cada un dos países da Unión Europea salvo España, así como o Reino 
Unido, o Banco Europeo de Investimentos e o Mecanismo Europeo de Estabilidade.»

iii) No estado UEM 6 modifícase a nota a), que queda redactada nos seguintes 
termos:

«a) As moedas que se desagregan son: cada unha das moedas distintas do 
euro dos países da UE, USD, JPY, CHF, GBP e o resto das moedas sen incluír o 
euro.»

iv) No estado UEM 9, nas filas «Préstamos de recompra inversa. Entidades de 
contrapartida central» e «Pactos de recompra. Entidades de contrapartida central», 
engádese a nota a) co seguinte texto:

«a) Inclúense exclusivamente as operacións en que a entidade de 
contrapartida central actúa como parte interposta entre o comprador e o vendedor 
da operación de compravenda asumindo o risco de contrapartida.»
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v) No estado UEM 11 modifícase a nota b), que queda redactada nos seguintes 
termos:

«b) Nestas columnas recóllense os fluxos netos de todos os préstamos 
titulizados ou transferidos doutra forma (incluídos os vendidos en firme) pola 
entidade durante o mes a que se refire o estado, aínda que se mantivesen 
integramente no balance (calculados como o importe dos préstamos transferidos 
menos o dos préstamos adquiridos no período), valorando os préstamos transferidos 
(vendas en firme, compras en firme, titulizacións e destitulizacións) polo importe 
acordado na transferencia. Non obstante, excluiranse os transferidos ou adquiridos 
a outras institucións financeiras monetarias (IFM) residentes en España, así como 
os préstamos cuxa transferencia se produza como consecuencia dunha fusión, 
absorción ou escisión que involucre a entidade declarante. Nestas columnas non se 
recollen os fluxos que xorden con posterioridade á transferencia dos préstamos.»

l) No anexo 7 «Esquemas de sectorización», realízanse as seguintes modificacións:

i) No anexo 7.1 «Sectorización mínima na base de datos», substitúense as liñas:

«– Sociedades emisoras de participacións preferentes.
– Filiais de entidades financeiras.
– Filiais de sociedades non financeiras.»

Por:

«– Filiais instrumentais emisoras de valores que se clasifican como sociedades 
financeiras».

ii) No anexo 7.2 «Sectorización nos estados reservados e públicos», na epígrafe 
«Outras sociedades financeiras», substitúese a liña:

«– Sociedades emisoras de participacións preferentes.»

Por:

«– Filiais instrumentais emisoras de valores que se clasifican como sociedades 
financeiras».

iii) No anexo 7.3 «Sectorización nos estados de requirimentos estatísticos da Unión 
Económica e Monetaria», dentro de «– Resto de sectores que non son IFM», en 
«Institucións financeiras de ámbito limitado e prestamistas de diñeiro», substitúese a liña:

«– Sociedades emisoras de participacións preferentes.».

Por:

«– Filiais instrumentais emisoras de valores que se clasifican como sociedades 
financeiras».

m) No anexo 9 «Análise e cobertura do risco de crédito» realízanse as seguintes 
modificacións:

i) No número 99, o terceiro parágrafo queda redactado nos seguintes termos:

«No caso das operacións compradas ou orixinadas con deterioración crediticia, 
as operacións clasificadas nesta categoría non se poderán reclasificar ao risco 
normal.»
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ii) No número 111 modifícase o primeiro parágrafo, que queda redactado nos 
seguintes termos:

«111. Salvo que estean identificadas como operacións de refinanciamento, 
refinanciadas ou reestruturadas, as operacións clasificadas nesta categoría 
poderanse reclasificar ao risco normal ou risco normal en vixilancia especial se, 
como consecuencia dun estudo individualizado, desaparecen as dúbidas razoables 
sobre o seu reembolso total por titular nos termos pactados contractualmente e non 
existen importes vencidos con máis de noventa días de antigüidade na data de 
reclasificación á categoría de risco normal ou á de risco normal en vixilancia 
especial. Malia o anterior, cando se verifiquen os requisitos xerais establecidos 
neste parágrafo, as operacións compradas ou orixinadas con deterioración crediticia 
reclasificaranse á categoría de risco normal en vixilancia especial.»

iii) No número 114 modifícase o primeiro parágrafo, que queda redactado nos 
seguintes termos:

«114. Salvo que estean identificadas como operacións de refinanciamento, 
refinanciadas ou reestruturadas, as operacións clasificadas nesta categoría 
poderanse reclasificar ao risco normal ou risco normal en vixilancia especial se, 
como consecuencia do cobramento de parte dos importes vencidos, desaparecen 
as causas que motivaron a súa clasificación como risco dubidoso por razón da 
morosidade de acordo co indicado nos puntos anteriores e non subsisten dúbidas 
razoables sobre o seu reembolso total polo titular por outras razóns na data de 
reclasificación á categoría de risco normal ou normal en vixilancia especial. Malia o 
anterior, cando se verifiquen os requisitos xerais establecidos neste parágrafo, as 
operacións compradas ou orixinadas con deterioración crediticia reclasificaranse 
dentro da categoría de risco normal en vixilancia especial.»

iv) No número 142 modifícase o último parágrafo, que queda redactado como segue:

«No caso particular das operacións compradas ou orixinadas con deterioración 
crediticia clasificadas como risco normal en vixilancia especial, as coberturas serán 
o importe acumulado dos cambios nas perdas crediticias esperadas na vida das 
operacións posteriores ao recoñecemento inicial.»

v) No número 144 modifícase o quinto parágrafo, que queda redactado nos seguintes 
termos:

«No caso particular das operacións compradas ou orixinadas con deterioración 
crediticia clasificadas como normais en vixilancia especial, a cobertura determinarase 
aplicando a porcentaxe correspondente ao risco normal en vixilancia especial sobre 
o importe do risco (do cal non forma parte o desconto por deterioración na data de 
compra ou orixe) que non estea cuberto con garantías reais eficaces.»

vi) Na táboa do número 144 «Coberturas do importe non cuberto con garantías 
eficaces (%)», modifícase a nota b), que queda redactada nos seguintes termos:

«b) Con carácter xeral, para as operacións con administracións públicas e 
sociedades financeiras distintas daquelas identificadas como sen risco apreciable, 
aplicaranse as porcentaxes correspondentes a grandes empresas. Cando se trate 
de operacións de financiamento especializado, aplicaranse as porcentaxes que 
correspondan segundo a súa finalidade.»

vii) No número 151 modifícase a nota a), ii), que queda redactada como segue:

«ii) Suíza, Estados Unidos, Canadá, Xapón, Australia, Nova Zelandia e o 
Reino Unido, agás no caso de producirse un empeoramento significativo do seu 
risco-país, en que se clasificarán de acordo con el.»
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Disposición transitoria primeira. Aplicación por primeira vez das modificacións nos 
criterios contables.

1. A entidade poderá optar por aplicar desde o 1 de xaneiro de 2020 as modificacións 
recollidas na letra c) da norma única desta circular, relativas ao investimento retido nunha 
dependente, negocio conxunto ou asociada que deixa de cualificarse como tal. A entidade 
poderá tamén optar por aplicar desde esa data as modificacións recollidas na letra d) da 
norma única desta circular, relativas á definición de negocio. Se opta por aplicar desde o 1 
de xaneiro de 2020 as modificacións recollidas nas letras c) ou d) citadas, a entidade 
informará deste feito na memoria das contas anuais e elaborará a información 
correspondente ao 30 de xuño de 2020 de acordo co establecido nos novos criterios, sen 
que sexa necesario nin que reelabore nin que volva remitir a información correspondente 
aos períodos anteriores do exercicio 2020.

2. As modificacións recollidas nos numerais i) ao v) da letra m) da norma única desta 
circular, relativas á clasificación en función do risco de crédito das operacións compradas 
ou orixinadas con deterioración crediticia, serán de aplicación desde o 30 de xuño de 
2020.

Disposición transitoria segunda. Envío de estados ao Banco de España.

1. Os primeiros estados que se deben remitir ao Banco de España conforme os 
modelos introducidos ou modificados por esta circular serán os correspondentes ao 30 de 
xuño de 2020, coa excepción dos estados FI 143 e FI 152, que se remitirán por primeira 
vez conforme os modelos introducidos ou modificados por esta circular con data de 
referencia 31 de decembro de 2020.

2. Os últimos estados FI 160-1, FI 160-2 e FI 160-4 que se deben remitir ao Banco 
de España serán os correspondentes ao 30 de xuño de 2020.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

A presente circular entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 11 de xuño de 2020. O gobernador do Banco de España, Pablo Hernández de 
Cos.
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ANEXO 4

Estados individuais reservados (*)

FI 1 Balance individual reservado  

FI 1-1 Activo

FI 1-2 Pasivo

FI 1-3 Patrimonio neto

FI 2 Estado de resultados individual reservado

FI 4 Desagregación dos activos financeiros por instrumentos e por sectores das contrapartes

FI 4-1 Activos financeiros mantidos para negociar

FI 4-2.1 Activos financeiros non destinados á negociación valorados obrigatoriamente co valor razoable con cambios en resultados

FI 4-2.2 Activos financeiros designados co valor razoable con cambios en resultados

FI 4-3.1 Activos financeiros co valor razoable con cambios noutro resultado global

FI 4-4.1 Activos financeiros a custo amortizado

FI 4-5 Activos financeiros subordinados

FI 5 Desagregación dos préstamos e anticipos non destinados á negociación por produtos

FI 6 Desagregación dos préstamos e anticipos non destinados á negociación a sociedades non financeiras por códigos CNAE

FI 7 Activos financeiros susceptibles de deterioración vencidos

FI 7-1 Activos financeiros susceptibles de deterioración vencidos

FI 8 Desagregación dos pasivos financeiros

FI 8-1 Desagregación dos pasivos financeiros por produtos e por sectores das contrapartes

FI 8-2 Pasivos financeiros subordinados

FI 9 Compromisos de préstamo, garantías financeiras e outros compromisos

FI 9-1.1 Exposicións fóra de balance: compromisos de préstamo, garantías financeiras e outros compromisos concedidos

FI 9-2 Compromisos de préstamo, garantías financeiras e outros compromisos recibidos

FI 10 Derivados - negociación e coberturas económicas  

FI 11 Contabilidade de coberturas

FI 11-1 Derivados - contabilidade de coberturas: desagregación por tipos de risco e tipos de cobertura

FI 12 Movementos nas correccións de valor e provisións por perdas crediticias

FI 12-1 Movementos nas correccións de valor e provisións por perdas crediticias

FI 12-2 Transferencias entre fases de deterioración de valor (presentación en termos brutos)

FI 13 Garantías reais e persoais recibidas

FI 13-1 Desagregación das garantías reais e persoais por préstamos e anticipos distintos dos mantidos para negociar

FI 13-2.1 Garantías reais obtidas mediante toma de posesión durante ou período (mantidas na data de información)

FI 13-3.1 Garantías reais obtidas mediante toma de posesión acumuladas

FI 14 Xerarquía do valor razoable: instrumentos financeiros a valor razoable

FI 15 Baixa en contas e pasivos financeiros asociados a activos financeiros transferidos

FI 16 Desagregación de partidas seleccionadas do estado de resultados

FI 16-1 Ingresos e gastos en concepto de xuros, por instrumentos e sectores das contrapartes 

FI 16-2 Ganancias ou perdas ao dar de baixa en contas activos e pasivos financeiros non valorados co valor razoable con cambios en resultados, por 
instrumentos

FI 16-3 Ganancias ou perdas de activos e pasivos financeiros mantidos para negociar e activos e pasivos financeiros destinados á negociación, por 
instrumentos

FI 16-4 Ganancias ou perdas de activos e pasivos financeiros mantidos para negociar e activos e pasivos financeiros destinados á negociación, por riscos

FI 16-4.1 Ganancias ou perdas por activos financeiros non destinados á negociación valorados obrigatoriamente co valor razoable con cambios en resultados, por 
instrumentos

FI 16-5 Ganancias ou perdas por activos e pasivos financeiros designados co valor razoable con cambios en resultados, por instrumentos

FI 16-6 Ganancias ou perdas resultantes da contabilidade de coberturas

FI 16-7 Deterioración do valor de activos non financeiros

FI 17 Conciliación entre o ámbito de consolidación contable e o ámbito de consolidación segundo o RRC: balance

FI 17-1 Activo

FI 17-2 Exposicións fóra de balance: compromisos de préstamo, garantías financeiras e outros compromisos concedidos

FI 17-3 Pasivo e patrimonio neto

FI 18 Información sobre as exposicións non dubidosas e dubidosas

FI 18-0 Información sobre as exposicións non dubidosas e dubidosas

FI 18-1 Entradas e saídas de exposicións dubidosas: préstamos e anticipos por sector de contraparte
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FI 18-2 Préstamos sobre bens inmobles comerciais e información adicional sobre préstamos garantidos por bens inmobles

FI 19 Información sobre as exposicións reestruturadas ou refinanciadas

FI 20 Desagregación xeográfica

FI 20-4 Desagregación xeográfica dos activos por residencia das contrapartes

FI 20-5 Desagregación xeográfica das exposicións fóra de balance por residencia das contrapartes 

FI 20-6 Desagregación xeográfica dos pasivos por residencia das contrapartes 

FI 22 Funcións de xestión de activos, custodia e outros servizos

FI 22-1  Ingresos e gastos por comisións, desagregados por actividades

FI 31 Partes vinculadas

FI 31-1 Partes vinculadas: importes para pagar e para cobrar

FI 31-2 Gastos e ingresos xerados por operacións con partes vinculadas

FI 40 Estrutura do grupo

FI 40-1 Estrutura do grupo: "ente por ente"

FI 43 Provisións

FI 45 Desagregación de partidas seleccionadas do estado de resultados

FI 45-1 Ganancias ou perdas por activos e pasivos financeiros designados co valor razoable con cambios en resultados, por carteiras contables

FI 45-2 Ganancias ou perdas ao dar de baixa en contas activos non financeiros

FI 45-3 Outros ingresos e gastos de explotación

FI 100 Información adicional sobre determinadas partidas do balance

FI 100-1 Desagregación de préstamos e anticipos por sector e tipo de importe 

FI 100-2 Desagregación de préstamos por sector, tipo de produto e finalidade 

FI 100-3 Desagregación de depósitos e valores representativos de débeda emitidos por tipo de importe

FI 100-4 Desagregación de depósitos por sector e tipo de produto

FI 100-5 Desagregación dos valores representativos de débeda emitidos por tipo de produto

FI 100-6 Desagregación das posicións curtas

FI 100-7 Desagregación dos anticipos distintos de préstamos e outros pasivos financeiros por tipo de produto

FI 100-8 Desagregación dos anticipos distintos de préstamos e outros pasivos financeiros por residencia da contraparte (negocios en España)

FI 100-9 Desagregación dos activos e pasivos clasificados como mantidos para a venda

FI 100-10 Desagregación dos outros activos e outros pasivos

FI 100-11 Actividade coa propia entidade (negocios en España)

FI 100-11.1 Actividade coas sucursais no estranxeiro (só entidades españolas)  

FI 100-11.2 Actividade co resto da entidade (só sucursais en España de entidades estranxeiras)   

FI 100-12 Información sobre transferencias de préstamos

FI 100-13 Información sobre os préstamos de valores e valores recibidos ou entregados como garantía con dereito de venda ou peñoramento

FI 100-14 Desagregación dos activos tanxibles

FI 100-15 Cambios no patrimonio neto realizados no mes 

FI 101 Información sobre préstamos formalizados, adquiridos ou cualificados no mes (negocios en España)

FI 102 Desagregación da carteira de valores

FI 102-1 Desagregación dos valores representativos de débeda  

FI 102-2 Desagregación de instrumentos de patrimonio   

FI 103 Detalle de valores

FI 103-1 Datos de emisores

FI 103-2 Datos de valores representativos de débeda propiedade da entidade  

FI 103-3 Datos de instrumentos de patrimonio propiedade da entidade  

FI 103-4 Datos doutras operacións con valores 

FI 104 Desagregación de valores representativos de débeda emitidos

FI 105 Desagregación de derivados: operacións realizadas, variacións de prezos e valores razoables. Información mensual (negocios en España)

FI 105-1 Operacións propias

FI 105-2 Operacións contratadas en nome propio por conta de terceiros  

FI 106 Datos básicos de activos adxudicados ou recibidos en pagamento de débedas  

FI 106-1 Datos básicos de adxudicacións

FI 106-1.1 Datos do expediente de adxudicación 

FI 106-1.2 Relación entre o expediente de adxudicación e os activos adxudicados 
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FI 106-2 Datos básicos de inmobles 

FI 106-2.1 Datos para os inmobles

FI 106-2.2 Datos adicionais para os edificios e elementos de edificios    

FI 106-2.3 Datos adicionais para o solo urbano e urbanizable    

FI 106-2.4 Datos adicionais para os predios rústicos  

FI 106-2.5 Datos complementarios para os inmobles adxudicados  

FI 106-3 Datos básicos de instrumentos de capital non cotizados  

FI 107 Custo do financiamento captado no trimestre (negocios en España)

FI 107-1 Financiamento total captado no trimestre (negocios en España)   

FI 107-2 Financiamento captado no trimestre de non residentes en España (negocios en España)

FI 108 Desagregación de instrumentos financeiros confiados por terceiros

FI 130 Desagregación dos préstamos ao resto da clientela (negocios en España)

FI 130-1 Préstamos ao resto da clientela residente en España clasificados segundo a súa finalidade

FI 130-2 Préstamos á actividade empresarial non financeira. Clasificación polo CNAE e finalidade (residentes en España)

FI 130-3 Préstamos ao resto da clientela non residente en España clasificados segundo a súa finalidade

FI 131 Cobertura do risco de crédito

FI 131-1 Desagregación das exposicións non dubidosas

FI 131-1.1 Instrumentos de débeda 

FI 131-1.2 Exposicións fóra de balance 

FI 131-2 Desagregación das exposicións dubidosas e fallidas polo tipo de risco, instrumento e sector da contraparte   

FI 131-2.1 Instrumentos de débeda 

FI 131-2.2 Exposicións fóra de balance    

FI 131-3 Coberturas para os riscos normais e normais en vixilancia especial (negocios en España) 

FI 131-3.1    Instrumentos de débeda

FI 131-3.2    Exposicións fóra de balance

FI 131-4 Coberturas para os riscos dubidosos (negocios en España)

FI 131-4.1     Resumo

FI 131-4.2    Desagregación dos riscos morosos por tramos de antigüidade dos importes vencidos

FI 131-5 Comparativa das estimacións con metodoloxías internas e con solucións alternativas (negocios en España)

FI 131-5.1    Comparativa das coberturas para riscos non dubidosos

FI 131-5.2    Comparativa das coberturas para riscos dubidosos 

FI 131-5.3    Comparativa dos importes recuperables das garantías reais eficaces

FI 131-5.4    Comparativa do valor razoable menos o custo de venda dos inmobles adxudicados ou recibidos en pagamento de débedas

FI 131-6

FI 131-7

FI 132

FI 133

FI 133-1

FI 133-2

FI 134

FI 136

Movementos no trimestre dos instrumentos de débeda dubidosos distintos dos activos financeiros mantidos para negociar 

Movementos durante o exercicio dos activos falidos

Desagregación dos préstamos e dos depósitos coa clientela residente en España por provincias (negocios en España)
Desagregación dos préstamos e dos depósitos e dos seus xuros con entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito (negocios 
en España)
Desagregación dos préstamos e dos depósitos 
Desagregación dos xuros dos préstamos e depósitos 

Movementos da carteira de valores no trimestre

Desagregación dos derivados: operacións realizadas, variacións de prezos e valores razoables. Información trimestral (negocios en España)

FI 136-1 Operacións propias

FI 136-2 Operacións contratadas en nome propio por conta de terceiros  

FI 138 Negocios no estranxeiro. Detalle por países

FI 138-1 Balance 

FI 138-1.1 Activo

FI 138-1.2 Pasivo

FI 138-1.3 Patrimonio neto

FI 138-2 Conta de perdas e ganancias

FI 138-3 Desagregación dos instrumentos financeiros  

FI 139 Desagregación dos instrumentos financeiros por moedas e países das contrapartes (negocios en España)

FI 140 Actividade individual clasificada por países  

FI 140-1 Actividade total cos residentes de cada país segundo a contraparte directa
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FI 140-2 Actividade total cos residentes de cada país segundo a contraparte final. Desagregación por tipo de exposición  

FI 140-3 Actividade total cos residentes de cada país segundo a contraparte final. Tratamento para os efectos de risco-país 

FI 141 Activos inmobiliarios e instrumentos de patrimonio adxudicados ou recibidos en pagamento de débedas

FI 141-1 Activos adxudicados ou recibidos en pagamento de débedas

FI 141-2 Activos inmobiliarios e instrumentos de capital adxudicados ou recibidos en pagamento de débedas

FI 141-2.1 Edificios e outras construcións 

FI 141-2.2 Terreos

FI 141-2.3 Instrumentos de capital

FI 141-2.4 Entidades dependentes, negocios conxuntos e asociadas tedoras de inmobles adxudicados   

FI 141-3 Desagregación do cálculo do valor razoable dos inmobles adxudicados ou recibidos en pagamento de débedas (negocios en España)

FI 142 Datos dinámicos de inmobles adxudicados ou recibidos en pagamento de débedas

FI 142-1 Datos de inmobles en carteira 

FI 142-1.1 Datos para os edificios e terreos 

FI 142-1.2 Datos adicionais para os edificios en construción 

FI 142-2 Datos das baixas de inmobles 

FI 143 Préstamos sobre bens inmobles comerciais (negocios en España)

FI 143-1 Préstamos sobre bens inmobles comerciais en construción ou promoción inmobiliaria. Saldos vivos ao final do período (negocios en España)

FI 143-2 Préstamos sobre bens inmobles comerciais en construción ou promoción inmobiliaria. Novas operacións no período (negocios en España)

FI 143-3 Préstamos sobre bens inmobles para a cesión en arrendamento. Saldo vivo ao final do período (negocios en España)

FI 143-4 Préstamos sobre bens inmobles para a cesión en arrendamento. Novas operacións no período (negocios en España)

FI 143-5 Préstamos sobre bens inmobles comerciais para uso propio. Saldos vivos ao final do período (negocios en España)

FI 143-6 Préstamos sobre bens inmobles comerciais para uso propio. Novas operacións no período (negocios en España)

FI 150 Información adicional sobre determinadas partidas do estado de resultados   

FI 150-1 Desagregación dos gastos de administración

FI 150-2 Desagregación dos ingresos e gastos en concepto de xuros en función da residencia da contraparte (negocios en España)

FI 150-3 Desagregación da amortización dos activos tanxibles

FI 150-4 Desagregación de ganancias ou perdas procedentes de activos non correntes e grupos alleables de elementos clasificados como mantidos para a venda 
non admisibles como actividades interrompidas

FI 150-5 Desagregación de ganancias ou perdas antes de impostos procedentes de actividades interrompidas

FI 150-6 Desagregación de ganancias ou perdas ao dar de baixa en contas activos non financeiros, netas

FI 150-7 Ingresos e gastos en concepto de xuros, por instrumentos e sectores das contrapartes. Información adicional

FI 150-8 Desagregación dos outros ingresos e gastos de explotación 

FI 151 Información sobre tedoras directas e indirectas

FI 151-1 Datos das tedoras directas e indirectas

FI 151-2 Estrutura "instrumento por instrumento"

FI 152 Préstamos a fogares sobre bens inmobles residenciais (negocios en España). Información complementaria

FI 152-1 Saldos vivos ao final do período

FI 152-2 Operacións novas no período

FI 160 Actividade hipotecaria (negocios en España)

FI 160-3 Préstamos xestionados pola entidade (excepto os transferidos a entidades de crédito españolas)

FI 161 Valores depositados na entidade clasificados por depositantes (negocios en España)

FI 162 Entrega de vivendas adxudicadas ou recibidas en pagamento de débedas procedentes de préstamos aos fogares para a adquisición de vivenda
(negocios en España)

FI 162-1 Desagregación das vivendas entregadas no exercicio 

FI 162-2 Desagregación do número de vivendas ocupadas na data de lanzamento en función da data de formalización da hipoteca

FI 180 Información complementaria anual

FI 181 Desagregación de compromisos asumidos en plans de pensións de prestación definida e en prexubilacións

FI 182 Aplicación do resultado
(*) De acordo co establecido na norma 67, número 1, os formatos dos estados FI 1 ao FI 45 serán os establecidos para os modelos 1 ao 45 do anexo IV do 
Regulamento de execución (UE) n.º 680/2014.
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FI 100-14
FI 100-14 Desagregación dos activos tanxibles

Total

Do cal: adquirido en 
arrendamento 

contabilizado como 
arrendamento 
operativo polo 

arrendador

Importe en libros bruto
Equipamentos informáticos e as súas instalacións
Mobiliario, vehículos e resto de instalacións 
Edificios rematados 
Edificios en construción
Outras construcións
Terreos
Resto de activos tanxibles 

Deterioración de valor acumulado  

Total
Do cal: cedidos en arrendamento operativo

Investimentos 
inmobiliarios  

Activos non correntes e 
grupos alleables de 
elementos que se 
clasificaron como 

mantidos para a venda   

Inmobilizado material

Localización da actividade Negocios totais
Negocios en España

Total

FI 143

Das cales: 
garantidas

Das cales: 
dubidosas

Finalidade das operacións

  1 Financiamento de solo para a promoción inmobiliaria

    Dos cales: para uso predominantemente residencial 

    Dos cales: solo non urbanizable ou rústico, valorado con expectativas 
urbanísticas 

  2 Financiamento de construción ou promoción inmobiliaria 

    2.1 Obra en curso parada 

      2.1.1 Vivendas 

      2.1.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.1.3 Resto de inmobles 

    2.2 Obra en curso en marcha 

      2.2.1 Vivendas 

      2.2.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.2.3 Resto de inmobles 

    2.3 Obra rematada 

      2.3.1 Vivendas 

      2.3.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.3.3 Resto de inmobles 

  Total 

Das cales: 
garantidas

Das cales: 
dubidosas

Finalidade das operacións

  1 Financiamento de solo para a promoción inmobiliaria 

    Dos cales: para uso predominante residencial 
    Dos cales: solo non urbanizable ou rústico, valorado con expectativas 
urbanísticas 
  2 Financiamento de construción ou promoción inmobiliaria 

    2.1 Obra en curso parada 

      2.1.1 Vivendas 

      2.1.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.1.3 Resto de inmobles 

    2.2 Obra en curso en marcha 

      2.2.1 Vivendas 

      2.2.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.2.3 Resto de inmobles 

    2.3 Obra rematada 

      2.3.1 Vivendas 

      2.3.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.3.3 Resto de inmobles 

  Total

Das cales: 
garantidas

Saldo vivo ao final do período

   Vivendas  

   Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes  

   Resto de inmobles 

FI 143-2 Préstamos sobre bens inmobles comerciais en construción ou promoción inmobiliaria. Novas operacións no período 
(negocios en España)

FI 143-1 Préstamos sobre bens inmobles comerciais en construción ou promoción inmobiliaria. Saldos vivos ao final do período 
(negocios en España)

Importe en 
libros bruto

Deterioración do 
valor acumulado

Número de 
operacións LTV-C (a)

FI 143-3 Préstamos sobre bens inmobles para a cesión en arrendamento
Saldo vivo ao final do período (negocios en España)

FI 143-4 Préstamos sobre bens inmobles para a cesión en arrendamento
Novas operacións no período (negocios en España)

FI 143 Préstamos sobre bens inmobles comerciais (negocios en España)

Deterioración do 
valor acumulado

Número de 
operacións LTV-O (b)Importe en 

libros bruto

Importe en 
libros bruto ICR-C (c) DSRC-C (d) LTV-C (a)
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FI 143

Das cales: 
garantidas

Das cales: 
dubidosas

Finalidade das operacións

  1 Financiamento de solo para a promoción inmobiliaria

    Dos cales: para uso predominantemente residencial 

    Dos cales: solo non urbanizable ou rústico, valorado con expectativas 
urbanísticas 

  2 Financiamento de construción ou promoción inmobiliaria 

    2.1 Obra en curso parada 

      2.1.1 Vivendas 

      2.1.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.1.3 Resto de inmobles 

    2.2 Obra en curso en marcha 

      2.2.1 Vivendas 

      2.2.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.2.3 Resto de inmobles 

    2.3 Obra rematada 

      2.3.1 Vivendas 

      2.3.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.3.3 Resto de inmobles 

  Total 

Das cales: 
garantidas

Das cales: 
dubidosas

Finalidade das operacións

  1 Financiamento de solo para a promoción inmobiliaria 

    Dos cales: para uso predominante residencial 
    Dos cales: solo non urbanizable ou rústico, valorado con expectativas 
urbanísticas 
  2 Financiamento de construción ou promoción inmobiliaria 

    2.1 Obra en curso parada 

      2.1.1 Vivendas 

      2.1.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.1.3 Resto de inmobles 

    2.2 Obra en curso en marcha 

      2.2.1 Vivendas 

      2.2.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.2.3 Resto de inmobles 

    2.3 Obra rematada 

      2.3.1 Vivendas 

      2.3.2 Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes 

      2.3.3 Resto de inmobles 

  Total

Das cales: 
garantidas

Saldo vivo ao final do período

   Vivendas  

   Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes  

   Resto de inmobles 

FI 143-2 Préstamos sobre bens inmobles comerciais en construción ou promoción inmobiliaria. Novas operacións no período 
(negocios en España)

FI 143-1 Préstamos sobre bens inmobles comerciais en construción ou promoción inmobiliaria. Saldos vivos ao final do período 
(negocios en España)

Importe en 
libros bruto

Deterioración do 
valor acumulado

Número de 
operacións LTV-C (a)

FI 143-3 Préstamos sobre bens inmobles para a cesión en arrendamento
Saldo vivo ao final do período (negocios en España)

FI 143-4 Préstamos sobre bens inmobles para a cesión en arrendamento
Novas operacións no período (negocios en España)

FI 143 Préstamos sobre bens inmobles comerciais (negocios en España)

Deterioración do 
valor acumulado

Número de 
operacións LTV-O (b)Importe en 

libros bruto

Importe en 
libros bruto ICR-C (c) DSRC-C (d) LTV-C (a)

Das cales: 
garantidas

Novas operacións no período

   Vivendas  

   Oficinas, locais comerciais e naves polivalentes  

   Resto de inmobles  

Das cales: 
garantidas

Das cales: 
dubidosas

Bens inmobles comerciais para uso propio (e)

Das cales: 
garantidas

Das cales: 
dubidosas

Bens inmobles comerciais para uso propio (e)

(e) "Bens inmobles comerciais para uso propio" son inmobles, existentes ou en construción, en poder dos propietarios para levar a cabo o seu negocio, os 
seus fins ou a súa actividade.

(a) «Ratio préstamo-valor actual» (LTV-C, current loan-to-value ) é a suma de todos os préstamos ou tramos de préstamo garantidos polo prestameiro sobre un ben inmoble 
na data de referencia en relación co seu valor actual.

LTV-C (a)

Importe en 
libros bruto

Deterioración do 
valor acumulado

Número de 
operacións LTV-O (b)

(b) «Ratio préstamo-valor en orixe» (LTV-O, loan-to-value at origination ) é a suma de todos os préstamos ou tramos de préstamo garantidos polo 
prestameiro sobre o ben inmoble en relación co valor do ben inmoble, no momento inicial do préstamo.

 (c) «Ratio de cobertura de xuros en orixe» (ICR, interest coverage ratio ). ICR = ingresos brutos anuais de alugamento/gasto anual de xuros.
Os «ingresos brutos anuais de alugamento» son os ingresos anuais de alugamento obtidos de inmobles comprados para alugamento, sen deducir nin os 
gastos de explotación necesarios para manter o valor do inmoble nin os impostos. O «gasto anual de xuros» é o gasto anual de xuros vinculado aos 
inmobles comprados para o alugamento.
A ratio pode referirse ao valor en orixe (ICR-O) ou ao valor actual (ICR-C).

(d) «Ratio de cobertura do servizo da débeda» (DSCR, debt service coverage ratio ). DSCR = ingresos netos anuais de alugamento/servizo da débeda 
anual.
Os «ingresos netos anuais de alugamento» son os ingresos anuais obtidos do alugamento de bens inmobles comerciais, deducidos os impostos e os 
gastos de explotación necesarios para manter o valor dos inmobles. O «servizo da débeda anual» é o servizo da débeda anual vinculado ao préstamo 
garantido co ben ou cos bens inmobles comerciais.
A ratio pode facer referencia ao seu valor no momento inicial do préstamo (DSCR-O) ou ao seu valor actual (DSCR-C).

FI 143-5 Préstamos sobre bens inmobles comerciais para uso propio. Saldos vivos ao final do período (negocios en 
España)

FI 143-6 Préstamos sobre bens inmobles comerciais para uso propio. Novas operacións no período (negocios en 
España)

LTV-O (b)

Número de 
operacións

Importe en 
libros bruto ICR-O (c) DSRC-O (d)

Importe en 
libros bruto

Deterioración do 
valor acumulado
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FI 150-3 

Total

Do cal: 
adquirido en 

arrendamento 
contabilizado 

como 
arrendamento 
operativo polo 

arrendador
Equipamentos informáticos e as súas instalacións
Mobiliario, vehículos e resto de instalacións 
Edificios
Outras construcións
Resto dos activos tanxibles 

Total

FI 150-3 Desagregación da amortización dos activos tanxibles

Localización da actividade Negocios totais
Negocios en España

Período corrente

Investimentos 
inmobiliarios  

Inmobilizado material

FI 150-8

Ingresos Gastos
Outros ingresos e gastos de explotación
Cambios no valor razoable de activos tanxibles valorados segundo o modelo do valor 
razoable 
Investimentos inmobiliarios
Arrendamentos operativos distintos de investimentos inmobiliarios 
Outros 
  Vendas e outros ingresos por prestación de servizos non financeiros 
  Custos incorporados a activos 
  Indemnizacións recibidas de entidades aseguradoras 
  Outros ingresos recorrentes 
  Outros ingresos non recorrentes 
  Dotacións obrigatorias á obra social 
  Outros conceptos

FI 150-8 Desagregación dos outros ingresos e gastos de explotación 

Localización da actividade Negocios totais
Negocios en España

Período corrente 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 168  Martes 16 de xuño de 2020  Sec. I. Páx. 21

FI 152
FI 152 Préstamos a fogares sobre bens inmobles residenciais (negocios en España). Información complementaria 

FI 152-1 Saldos vivos ao final do período

Inferior ou 
igual ao 50 % 

Superior ao 50 
% e inferior ou 
igual ao 60 % 

Superior ao 60 
% e inferior ou 
igual ao 70 % 

Superior ao 70 
% e inferior ou 
igual ao 80 % 

Superior ao 80 
% e inferior ou 
igual ao 90 % 

Superior ao 90 
% e inferior ou 
igual ao 100 % 

Superior ao 
100 % e 

inferior ou 
igual ao 110 % 

Superior ao 
110 % e 

inferior ou 
igual ao 120 % 

Superior ao 
120 % Total 

Importe en libros bruto 

  Dos cales: dubidosos 

Número de operacións

LTV-C medio

Vencemento medio (anos)

FI 152-2 Operacións novas no período

Inferior ou 
igual ao 50 % 

Superior ao 50 
% e inferior ou 
igual ao 60 % 

Superior ao 60 
% e inferior ou 
igual ao 70 % 

Superior ao 70 
% e inferior ou 
igual ao 80 % 

Superior ao 80 
% e inferior ou 
igual ao 90 % 

Superior ao 90 
% e inferior ou 
igual ao 100 % 

Superior ao 
100 % e 

inferior ou 
igual ao 110 % 

Superior ao 
110 % e 

inferior ou 
igual ao 120 % 

Superior ao 
120 % Total 

Importe en libros bruto 

Número de operacións

LTV-O medio

Vencemento medio (anos)

Inferior ou 
igual a 3

Superior a 3 e 
inferior ou 
igual a 3,5 

Superior a 3,5 
e inferior ou 

igual a 4

Superior a 4 e 
inferior ou 
igual a 4,5 

Superior a 4,5 
e inferior ou 

igual a 5 

Superior a 5 e 
inferior ou 
igual a 5,5 

Superior a 5,5 
e inferior ou 

igual a 6 
Superior a 6 Total 

Importe en libros bruto 

Número de operacións

LTI-O medio

Vencemento medio (anos)

LTV-O medio

Ingreso medio

Inferior ou 
igual a 3

Superior a 3 e 
inferior ou 
igual a 3,5 

Superior a 3,5 
e inferior ou 

igual a 4

Superior a 4 e 
inferior ou 
igual a 4,5 

Superior a 4,5 
e inferior ou 

igual a 5 

Superior a 5 e 
inferior ou 
igual a 5,5 

Superior a 5,5 
e inferior ou 

igual a 6 

Superior a 6 e 
inferior ou 
igual a 6,5 

Superior a 6,5 
e inferior ou 

igual a 7 
Superior a 7 Total 

Importe en libros bruto 

Número de operacións

DTI-O medio

Vencemento medio (anos)

LTV-O medio

Ingreso medio

Inferior ou 
igual ao 10 %

Superior ao 10 
% e inferior ou 
igual ao 20 %

Superior ao 20 
% e inferior ou 
igual ao 30 %

Superior ao 30 
% e inferior ou 
igual ao 40 %

Superior ao 40 
% e inferior ou 
igual ao 50 %

Superior ao 50 
% e inferior ou 
igual ao 60 %

Superior ao 60 
% Total

Importe en libros bruto 

Número de operacións

LSTI-O medio

Vencemento medio (anos)

LTV-O medio

Ingreso medio

Importe en 
libros bruto 

Número de 
operacións

Vencemento 
medio (anos)

  Inferior ou igual a 5 anos

  Superior a 5 anos e inferior ou igual a 10 anos

  Superior a 10 anos e inferior ou igual a 15 anos

  Superior a 15 anos e inferior ou igual a 20 anos

  Superior a 20 anos e inferior ou igual a 25 anos

  Superior a 25 anos e inferior ou igual a 30 anos

  Superior a 30 anos e inferior ou igual a 35 anos

  Superior a 35 anos

Total 

(d) «Ratio débeda-ingresos en orixe» (DTI-O, debt-to-income ratio at origination ) é o total da débeda do prestameiro en relación co total da súa renda dispoñible anual, no momento inicial do préstamo.
(e) «Ratio servizo de administración do préstamo-renda en orixe» (LSTI-O, loan-service-to-income ratio at origination ) é o servizo de administración anual do préstamo sobre inmobles residenciais en relación co total da renda dispoñible anual do
prestameiro no momento inicial do préstamo.

Distribución por tramos de LTV-C (a)

Distribución por tramos de LTV-O (b)

Distribución por tramos de LTI-O (c)

Distribución por tramos de DTI-O (d)

Distribución por tramos de LSTI-O (e)

Distribución por vencemento

(b) «Ratio préstamo-valor en orixe» (LTV-O, loan-to-value at origination ) é a suma de todos os préstamos ou tramos de préstamo garantidos polo prestameiro sobre o ben inmoble en relación co valor do ben inmoble, no momento inicial do
préstamo.

(c) «Ratio préstamo-ingresos en orixe» (LTI-O, loan-to-income at origination ) é a suma de todos os préstamos ou tramos de préstamo garantidos polo prestameiro sobre o ben inmoble en relación co total da súa renda dispoñible anual, no
momento inicial do préstamo.

(a) «Ratio préstamo-valor actual» (LTV-C, current loan-to-value ) é a suma de todos os préstamos ou tramos de préstamo garantidos polo prestameiro sobre un ben inmoble na data de referencia en relación co seu valor actual.
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ANEXO 5

Estados consolidados reservados
FC 140 Actividade consolidada clasificada por países
FC 140-1 Actividade total cos residentes de cada país segundo a contraparte directa

FC 140-2 Actividade total cos residentes de cada país segundo a contraparte final. Desagregación por tipo de exposición  

FC 140-3 Actividade total cos residentes de cada país segundo a contraparte final. Tratamento para efectos de risco-país 

FC 201 Actividade das entidades dependentes e negocios conxuntos
FC 201-1 Balance

FC 201-1.1 Activo

FC 201-1.2 Pasivo

FC 201-1.3 Patrimonio neto

FC 201-2 Conta de perdas e ganancias

FC 202 Detalle de valores do grupo
FC 202-1 Datos de emisores e das entidades tedoras
FC 202-1.1 Datos de emisores
FC 202-1.2 Datos das entidades tedoras
FC 202-2 Datos dos valores con código ISIN
FC 202-3 Datos dos valores sen código ISIN
FC 203 Información complementaria sobre as entidades financeiras dependentes e negocios conxuntos

FC 201-2  Conta de perdas e ganancias

Código da entidade dependente 

Período 
corriente

Ingresos por xuros
(Gastos por xuros)
(Gastos por capital social reembolsable á vista)
Ingresos por dividendos
Ingresos por comisións
(Gastos por comisións)
Ganancias ou (-) perdas ao dar de baixa en contas activos e pasivos financeiros non valorados co valor razoable con cambios
en resultados, netas
Ganancias ou (-) perdas por activos e pasivos financeiros mantidos para negociar, netas
Ganancias ou (-) perdas por activos financeiros non destinados á negociación valorados obrigatoriamente co valor razoable
con cambios en resultados, netas
Ganancias ou (-) perdas por activos e pasivos financeiros designados co valor razoable con cambios en resultados, netas
Ganancias ou (-) perdas resultantes da contabilidade de coberturas, netas 
Diferenzas de cambio [ganancia ou (-) perda], netas
Ganancias ou (-) perdas ao dar de baixa en contas activos non financeiros, netas 
Outros ingresos de explotación 
(Outros gastos de explotación)

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN, NETO

(Gastos de administración)
(Gastos de persoal)
(Outros gastos de administración)

(Amortización)
(Inmobilizado material)
(Investimentos inmobiliarios)
(Fondo de comercio)
(Outros activos intanxibles)

(Provisións ou (-) reversión de provisións)
(Compromisos e garantías concedidos)
(Outras provisións)

    (Das cales: provisións para pensións e outras obrigas de prestacións definidas postemprego)
(Deterioración do valor ou (-) reversión da deterioración do valor e ganancias ou perdas por modificacións de fluxos de caixa 
de activos financeiros non valorados co valor razoable con cambios en resultados)

(Activo tanxible)
(Inmobilizado material)
(Investimentos inmobiliarios)

(Activo intanxible)
(Fondo de comercio)
(Outros activos intanxibles)

(Outros)
Fondo de comercio negativo recoñecido en resultados
Ganancias ou (-) perdas procedentes de activos non correntes e grupos alleables de elementos clasificados como mantidos 
para a venda non admisibles como actividades interrompidas    

GANANCIAS OU (-) PERDAS ANTES DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ACTIVIDADES CONTINUADAS

(Gastos ou (-) ingresos por impostos sobre os resultados das actividades continuadas)

GANANCIAS OU (-) PERDAS DESPOIS DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ACTIVIDADES CONTINUADAS

Ganancias ou (-) perdas despois de impostos procedentes de actividades interrompidas 
Ganancias ou (-) perdas antes de impostos procedentes de actividades interrompidas    
(Gastos ou (-) ingresos por impostos relativos a actividades interrompidas)

RESULTADO DO EXERCICIO

FC 201-2

(Deterioración do valor ou (-) reversión da deterioración do valor de activos non financeiros)
(Deterioración do valor ou (-) reversión da deterioración do valor de investimentos en dependentes, negocios conxuntos ou asociadas)

FC 203

Código LEI Código do ente Nome do ente Código CNAE Número de 
empregados 

FC 203 Información sobre as entidades financeiras dependentes e 
negocios conxuntos (a)

Participada

 (a) Informarase utilizando os mesmos códigos ca no estado F40 
establecido no Regulamento de execución (UE) n.º 680/2014 da Comisión 
Europea, do 16 de abril, salvo o código CNAE, que se declarará con 4 
díxitos.
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