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FINANCIAL TIMES SITUA CRÈDIT ANDORRÀ COM A PRIMER
BANC D’ANDORRA EN EL RÀNQUING TOP 1000

• El Grup rep el reconeixement de la prestigiosa publicació financera per la
seva elevada capitalització, amb un Tier 1 Capital de 619 milions de dòlars
• En el rànquing mundial ocupa la posició 778 i el primer lloc dels bancs
andorrans
Andorra la Vella, 31 de juliol de 2013
Crèdit Andorrà torna a ser un any més el primer banc andorrà en el rànquing Top 1000 anual
que elabora el grup Financial Times, una classificació duta a terme en base a la capitalització
de les entitats financeres i publicada anualment en l’edició del juliol de la revista The Banker.
El banc es posiciona de nou al capdavant del sector financer andorrà, amb un Tier 1 Capital
de 619 milions de dòlars a tancament de 2012, un 4,41% més que l’any 2011.
Financial Times reafirma d’aquesta manera el sostingut lideratge i la posició de referència de
Crèdit Andorrà al Principat d’Andorra, a la vegada que li continua atorgant una destacada
posició dins dels principals bancs del món.
La publicació elabora anualment la llista dels 1.000 primers bancs a escala mundial en funció
de la seva fortalesa financera, avaluada principalment per la capitalització de cada banc.
Enguany, el sector financer andorrà hi està representat per tres entitats. Crèdit Andorrà
ocupa la posició 778 a escala global i el número 1 d’Andorra, amb un Tier 1 Capital de 619
milions de dòlars a tancament de 2012. El segon banc andorrà està en el lloc 872, i el tercer,
en el 909.
Crèdit Andorrà també destaca en l’avaluació de solvència a escala mundial amb una ràtio BIS
del 17,8%, per sobre de les principals entitats financeres de França i Espanya, que mantenen
ràtios entre el 10% i el 15%.
El rànquing general l’encapçala un banc xinès, l’Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC), seguit de dues entitats nord-americanes: JPMorgan Chase & Co i Bank of America.
HSBC Holdings, China Construction Bank, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells
Fargo & Co, Bank of China i Agricultural Bank of China completen les deu primeres posicions
del rànquing. La classificació bancària de The Banker es troba entre les més valorades en el
sector per la seva tasca d’avaluació de les fortaleses financeres de les diferents entitats.
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El Grup Crèdit Andorrà va tancar el 2012 amb un increment del volum de negoci del 9%, i va
assolir la xifra de 14.410 milions d’euros. El total de recursos gestionats de clients també va
augmentar fins als 11.308 milions d’euros, un 12% més respecte a l’any anterior. El Grup va
aconseguir un resultat net consolidat de 70,86 milions d’euros, un 0,33% més que el 2011, un
resultat molt satisfactori en l’entorn econòmic actual i tenint en compte l’esforç del Grup en
incrementar la presència a noves geografies i consolidar el projecte internacional en els
darrers anys. Crèdit Andorrà està present a Europa (Andorra, Espanya, Suïssa i Luxemburg)
i a Amèrica (EUA, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú i Uruguai).
L'agència internacional Fitch Ratings ha mantingut aquest mes de juny totes les qualificacions
a Crèdit Andorrà amb un ràting a llarg termini 'A-' i un ràting a curt termini 'F2'. Fitch ha
subratllat que aquests ràtings són "un reflex de la seva solidesa, d’una gestió eficient dels
costos i d’una adequada i prudent política de gestió del risc” i ha destacat en especial
l’increment del 12% dels recursos gestionats durant el 2012, gràcies a un notable creixement
dels actius en banca privada a l'àmbit internacional. Una vegada més ha tornat a posar en
relleu que l’entitat financera gaudeix "d’una confortable ràtio de liquiditat i d’una excel·lent
capitalització". La ràtio de solvència és del 17,80% i la de liquiditat, del 59,35%.
Els resultats de Crèdit Andorrà de l’exercici 2012 ratifiquen la seva solidesa i la solvència i
evidencien una elevada capacitat de resistència per fer front a escenaris de risc.
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