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El Grup Crèdit Andorrà obté
un benefici net consolidat de
72 milions d’euros el 2015
El Grup ha destinat el 3,66% dels beneficis nets a iniciatives
adreçades a la societat

El balanç consolidat del Grup Crèdit Andorrà el
31 de desembre del 2015 reflecteix la posició de
banc de referència del sector financer andorrà,
amb un volum de negoci que arriba als 16.576
milions d’euros, dels quals 13.583 milions
d’euros corresponen a recursos de clients i
2.993 milions d’euros a inversió creditícia.
Quant als resultats de l’activitat, el Grup Crèdit
Andorrà ha assolit un marge ordinari de 247,2
milions d’euros, un 8,7% més que l’exercici
anterior. El marge d’explotació s’ha situat en
107,5 milions d’euros, un 4,69% més. El resultat
net consolidat del Grup ha estat de 72 milions
d’euros, un 0,6% més que l’any anterior.
Aquestes xifres permeten mostrar unes sòlides
magnituds. Per una banda, la ràtio de solvència
ha pujat fins al 21,82% (més del doble del mínim
legal exigit, del 10%) i la ràtio de liquiditat s’ha
situat en el 65,14% (el mínim legal és del 40%).
Uns indicadors que evidencien la bona gestió
del Grup, caracteritzada per un perfil de risc baix

i una política contínua de reforçament orgànic
del capital.
Els fons propis del Grup al tancament de l’exercici
2015 es van situar en 623 milions d’euros, fet que
permet continuar disposant d’un nivell adequat de
capitalització per garantir un creixement sostingut.
Crèdit Andorrà ha estat classificat, un any més, en
el primer lloc dels bancs d’Andorra del rànquing
Top 1000 que elabora la revista The Banker del
grup Financial Times (edició juliol del 2015).
La publicació financera Global Banking & Finance
Review ha distingit, per tercer any consecutiu,
Crèdit Andorrà com el millor banc d’Andorra en
banca privada el 2015. També li ha concedit el
premi al millor banc 2015 en RSC a Andorra.
En el marc del compromís social, el Grup Crèdit
Andorrà ha destinat una inversió global de 2,6
milions d’euros (el 3,66% dels beneficis nets) a
iniciatives adreçades a la societat, a promoure
el progrés econòmic i social, el coneixement, el
benestar i la cultura.

Carteres de Fons
Selecció Experta

Crèdit Andorrà posa a la disposició dels seus
clients les Carteres de Fons Selecció Experta,
pensades per aconseguir uns rendiments
consistents i sostinguts al llarg del temps, per
sobre dels índexs de referència. En funció del
perfil de risc de cada client, les carteres ofereixen
una selecció acurada dels millors fons d’inversió
del mercat.
La selecció s’elabora a partir dels fons més
destacats de Crèdit Andorrà i de les gestores més
prestigioses a escala internacional, aconseguint
un major control del risc i la preservació del capital
a llarg termini.
Una anàlisi del perfil de risc del client permet
definir el seu perfil d’inversió. Un gestor analitza les
necessitats i els requeriments del client en termes
de rendiment i risc i, un cop fet aquest diagnòstic,
el banc pot recomanar quina de les sis carteres
d’inversió de què disposa s’hi adapta millor.
La qualitat de les Carteres de Fons Selecció
Experta és el resultat d’un rigorós procés
d’inversió que combina totes les capacitats
de gestió i anàlisi de Crèdit Andorrà Asset
Management, la gestora de fons d’inversió de
Crèdit Andorrà amb 25 anys d’experiència.
Amb aquest producte, el client no s’ha de
preocupar del dia a dia de la gestió de les
seves inversions, ja que la delega en l’equip de
professionals del banc.
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Últimes notícies

El professor Matthew Gentzkow, catedràtic de la
Stanford University, ha estat el premiat de la quarta
edició del Premi Internacional Calvó Armengol,

Fundació Orquestra
Nacional Clàssica
d’Andorra
• Mush up dels 60
El quartet Sound Boulevard, format per Sergi
Claret i Oriol Algueró (violins), Quim Badia (viola)
i Jordi Claret (violoncel) presentaran, en el marc
de les Nits d’estiu als museus, un programa de
versions de músiques dels anys 60, d’autors com
Elvis Presley, Dalida, Frank Sinatra i Ritchie Valens.
Dia i hora: 9 de juliol, a les 21 h
Lloc: Museu Casa d’Areny-Plandolit
Reserva prèvia: telèfons 83 69 08 / 83 97 60
• Walking on Time
Primer treball de la jove cantant i pianista
Clàudia Bardagí que, dins del cicle Colors de
música, presenta temes propis entre el jazz i el
pop, acompanyada per alguns dels músics més
reconeguts de l’escena jazzística de Catalunya.
Dia i hora: 11 de juliol, a les 19.30 h
Lloc: Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany
• Jazz & Cordes
Dins les Nits de Jazz de Platja d’Aro, tindrà lloc
el concert Jazz & Cordes, amb Laura Simó i Dick
Them Trio, acompanyats de l’ONCA i dirigits per
Josep Maria Sauret.
Dia i hora: 29 de juliol, a les 23 h
Lloc: Platja Gran (Cavall Bernat) de Platja d’Aro
• Duo ONCA Bàsic
Format per Alexandre Arajol (violí) i David Sanz
(guitarra), interpretarà Cordes a duo, amb
obres de Nin, Falla i Piazzolla. Aquest concert
s’emmarca en les Nits d’estiu als museus.
Dia i hora: 30 de juliol, a les 21 h
Lloc: Museu de l’Automòbil d’Encamp
Reserva prèvia: telèfons 83 69 08 / 83 97 60

guardó que atorguen el Govern d’Andorra, la
Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona GSE.
El premi reconeix en aquesta ocasió la recerca
del professor Gentzkow sobre la polarització
del llenguatge en la política i en els mitjans de
comunicació, tema sobre el qual va parlar en la
conferència que va oferir en el marc de l’acte de
lliurament del premi.
El Premi Internacional Calvó Armengol, instituït
l’any 2008 en memòria del jove investigador
andorrà i exbecari de la Fundació, Antoni Calvó
Armengol, es lliura cada dos anys i distingeix
un economista o científic social, menor de 40
anys, per les seves contribucions a l’estudi de
les interaccions socials.

• De Bach a Beatles
En la 54a edició del Festival Porta Ferrada,
l’ONCA, acompanyada de Jordi Reguant
(clavecí), presentarà el programa De Bach a
Beatles, dedicat al violí com a instrument solista
i amb la interpretació del seu concertino director,
Gerard Claret.
Dia i hora: 5 d’agost, a les 22.30 h
Lloc: Monestir de Sant Feliu de Guíxols
Entrades: www.festivalportaferrada.cat
• Ibèrics amb denominació d’origen
El Quartet per l’Art presentarà un nou
format de concert que consisteix en música
i maridatge amb degustació d’embotits
ibèrics. Amb el títol Ibèrics amb denominació
d’origen es pretén sonoritzar la manera
com alguns dels compositors més prolífics i
pròxims als ambients aristocràtics de Madrid,
especialment Boccherini i Brunetti, van
adoptar l’estil internacional del quartet de
corda i el van combinar amb el gust musical
genuïnament ibèric.
Dia i hora: 10 d’agost, a les 21 h
Lloc: Església de Sant Martí de la Cortinada
a Ordino
Amb la col·laboració del Comú d’Ordino
Reserva prèvia: telèfon 87 81 73

Pitch & Putt:
World Cup 2016 Andorra
Andorra acull per primer cop la Copa del
Món de Pitch & Putt, patrocinada per Crèdit
Andorrà. L’Associació Andorrana de Pitch &
Putt (AAPP) va presentar la candidatura, ara
fa un any, a la federació internacional d’aquest
esport, la FIPPA, després que l’any 2014 el
país acollís el Campionat d’Europa per equips,
també amb el patrocini del banc i amb un gran
èxit, tant pel que fa a l’organització com en
el vessant esportiu. L’equip andorrà present
a la Copa del Món està format per Gonzalo
Mendoza, Toni Armengol, Josep Escabrós i
Xavier Linde (capità).
Dies: del 30 de juny al 3 de juliol
Lloc: Xixerella

Activitats per a la
gent gran a L’espai

Per al mes de juliol, l’Associació de Gent Gran
Voluntària (AVIM), en col·laboració amb la
Fundació Crèdit Andorrà, ha previst un seguit
d’activitats a L’espai.
Activitats per compartir amb els més joves de
la família.

Activitats dirigides exclusivament a la gent gran:

DL: AND-181-2007

L’economista Matthew Gentzkow guardonat
amb el Premi Internacional Calvó Armengol

Inscripcions: telèfon 86 80 25

