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El Grup Crèdit Andorrà manté
les principals magnituds i obté
un beneﬁci net consolidat de
65 milions d’euros el 2016
El Banc referma el seu compromís amb el país amb una
aportació de 2,67 milions d’euros a acció social

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat el 2016 amb
el manteniment de les principals magnituds
i la consolidació del negoci en el procés
d’internacionalització, en un any complex de canvi
i reestructuració del sistema ﬁnancer internacional
i d’adaptació al nou marc regulador. El balanç
consolidat del Grup el 31 de desembre de 2016
presenta un volum de negoci de 15.885 milions
d’euros, dels quals 13.068 milions corresponen
a recursos gestionats de clients i 2.817 milions
d’euros a inversió creditícia. El Grup ha donat
compliment als requeriments d’adequació al nou
marc normatiu de cooperació i transparència i a
l’intercanvi automàtic d’informació ﬁscal. Tot i el

repte que ha suposat el nou marc regulador per
al sector, el resultat net consolidat del Grup ha
estat de 65 milions d’euros. El marge ordinari ha
assolit els 239,33 milions d’euros; una xifra que,
en un entorn de tipus d’interès històricament
baixos, posa de manifest la capacitat del model
de negoci del Grup de generar resultats de la seva
activitat ordinària de manera recurrent. Aquests
resultats es veuen reforçats per una elevada ràtio
de solvència, que se situa en el 21,72% (més
del doble del mínim legal exigit, del 10%), i una
ràtio de liquiditat del 59,03% (el mínim legal és
del 40%). Aquests indicadors reﬂecteixen la bona
gestió del Grup, caracteritzada per un perﬁl de

Fitch conﬁrma els ràtings de Crèdit Andorrà
amb perspectiva estable
L’agència de qualiﬁcació creditícia Fitch Ratings
ha conﬁrmat a Crèdit Andorrà el ràting a llarg
termini BBB, amb perspectiva estable, i el
ràting a curt termini F3. Segons Fitch, aquesta
qualiﬁcació reﬂecteix un model de negoci
equilibrat enfocat a oferir serveis de banca
privada i gestió d’actius tant a Andorra com a
escala internacional, i de banca comercial al país.
L’agència considera que aquest ràting posa de
manifest l’elevada capacitat del banc de generar
beneﬁcis de manera recurrent, tot i la complexitat
de l’entorn i l’impacte de la nova regulació, així

com també la seva adequada capitalització.
Fitch també ha destacat en la seva avaluació
el lideratge de Crèdit Andorrà en la banca país
i ha valorat positivament la implementació d’una
estratègia equilibrada entre el desenvolupament
del negoci a Andorra i l’expansió internacional
a través de la banca privada i la gestió d’actius.
El manteniment d’aquestes qualiﬁcacions és
especialment rellevant en l’entorn actual i amb
relació al sector ﬁnancer internacional, i reﬂecteix
el bon funcionament del model de negoci de
Crèdit Andorrà.

risc baix i una política contínua de reforçament
orgànic del capital. Els fons propis del Grup al
tancament de l’exercici 2016 s’han situat en els
654 milions d’euros, fet que permet continuar
disposant d’un nivell adequat de capitalització
per garantir un creixement sostingut. Crèdit
Andorrà se situa en el nivell de capitalització
més important del sector ﬁnancer andorrà. En el
marc del compromís social, el Grup ha destinat
una inversió global de 2,67 milions d’euros, bona
part a través de la Fundació Crèdit Andorrà, a
iniciatives adreçades a la societat, a promoure
el progrés econòmic i social, el coneixement, el
benestar, la cultura i el medi ambient.

10è volum dels
‘Quaderns d’Estudis
Andorrans’

El Cercle de les Arts i de les Lletres, amb la
col·laboració de Crèdit Andorrà, ha editat el desè
volum dels Quaderns d’Estudis Andorrans, amb
l’objectiu d’afavorir l’estudi i la divulgació de la
història i l’art d’Andorra. L’edició ha vist la llum
coincidint amb el centenari del naixement del pare
Cebrià Baraut, promotor i director de la col·lecció
ﬁns al setè número; després en va agafar el relleu
en la direcció mossèn Benigne Marquès. Els
exemplars es poden sol·licitar al Cercle de les Arts
i de les Lletres o a les oﬁcines de Crèdit Andorrà.
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Últimes notícies

La targeta Visa Unicef és molt gran
Amb la targeta Visa Unicef de Crèdit Andorrà a
més de poder efectuar pagaments en establiments
comercials de manera còmoda i segura, es
contribueix a protegir els infants dels conﬂictes a la
República Centreafricana. Cada vegada que l’usuari
en fa ús, Crèdit Andorrà destina a Unicef el 50% de
les comissions generades. A més, ara, si el client
contracta la targeta, s’emporta un rellotge d’Unicef
de regal. Més informació a www.creditandorra.ad

Concerts de la Fundació Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra
• L’ONCA amb Ramon Mirabet
En el marc de la Festa Major de Sant Julià de
Lòria, l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
actuarà amb Ramon Mirabet. Entrada lliure.
Dia i hora: 31 de juliol, a les 22. 30 h
Lloc: plaça de la Germandat
• XIX Festival de música clàssica Santa
Florentina
Amb el títol L’emoció dels clàssics, l’Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra interpretarà peces
de Mozart, Mendelssohn i Txaikovski.
Les entrades estaran a la venda a
http://santaﬂorentina.com
Dia i hora: 17 d’agost, a les 22.15 h
Lloc: Castell Jalpí d’Arenys de Munt
• Companyia Tabú
La Companyia Tabú, formada per la violista de
l’ONCA Laia Capdevila i l’actriu Ariadna Pastor,
interpretarà La perdiu és de qui la caça. A
través de Les mil i una nits i d’El Decameró de
Boccaccio, les artistes convidaran el públic a fer
un viatge en què la música i el relat s’entrellacen,
es parlen i es fusionen. Entrada lliure.
Dia i hora: 30 d’agost, a les 22 h
Lloc: placeta d’Engordany
Informació i reserva: Tel. 890 890
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Guanya un viatge per
Europa amb Interrail
Crèdit Andorrà i Carnet Jove Andorra sortegen, el
mes de juliol i el mes d’agost, un bitllet per a dues
persones per viatjar per Europa amb Interrail. Per
poder participar-hi i optar als premis, l’usuari de la
targeta Carnet Jove 16PUNT30 ha de penjar les
millors fotos del seu estiu a les xarxes socials amb
l’etiqueta #CJexperiencies.
Més informació: www.16punt30.ad
o www.carnetjove.ad.

Fundació Escena
Nacional d’Andorra
Esceniﬁcant és un espectacle de dansa,
improvisació i composició instantània adreçat a
tots els públics. Aquesta producció de l’Escena
Nacional d’Andorra està creada i interpretada per
Emma Riba i Laura Alcalà. L’entrada és gratuïta.
Dia i hora: 20 de juliol, a les 21.30 h
Lloc: plaça del Quart de la Massana

Banc de l’Any d’Andorra 2016
Reconeixement atorgat per The Banker

Fundació Crèdit Andorrà ||

El 4 de juliol es donarà el tret de sortida a
l’Andorra Ultra Trail Vallnord, l’esdeveniment
esportiu internacional en què col·labora Crèdit
Andorrà des que es va crear el 2009.
Aquest any, a banda de les curses habituals, la
novetat és Eufòria, una cursa extrema de 233
km i 20.000 metres de desnivell positiu.
En aquesta edició hi participaran més de 3.200
corredors de 47 països, 400 voluntaris i un
centenar de membres de l’equip d’organització,
serveis de seguretat, Creu Roja, bombers, policies
i agents de circulació, perquè la gran festa de la
muntanya, la superació i la solidaritat sigui un èxit.
Dies: del 4 al 9 de juliol
Inscripcions i voluntariat:
www.andorraultratrail.org
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• Nits d’estiu als museus
El quartet Doppler, integrat per Pere Bardagí
(violí), Josep Bracero (viola), Manuel Martínez
del Fresno (violoncel) i Maria Roca (violinista),
presenta peces de Haydn, Mendelssohn,
Beethoven, Mozart, Schubert i Brahms.
Dia i hora: 8 de juliol, a les 21 h
Lloc: Museu Nacional de l’Automòbil a Encamp
Informació i reserva: Tel. 836 908 / 839 760
El trio Endo Lab, amb el violoncel·lista Jordi
Claret, acompanyat de Morris Gabo al hang
i d’una cantant, oferirà un concert en què es
podran escoltar peces i sons elèctrics a partir
dels efectes dels pedalers i de teclats MIDI, que
permeten la improvisació.
Dia i hora: 15 de juliol, a les 21 h
Lloc: Casa Rull de Sispony
Informació i reserva: Tel. 836 908 / 839 760
El duo Toc de Greu, format per Laia Capdevila
a la viola i Mireia Planas al violoncel, interpretarà
diferents peces de compositors com Stamitz,
Beethoven, Clarke, Piston i Bartók.
Dia i hora: 9 d’agost, a les 22 h
Lloc: Museu de la Moto de Canillo
Informació i reserva: Tel. 853 444
• Duo de violins
El violinistes Alexandre Arajol i Francesc Planella
oferiran un concert que farà viatjar els assistents
per diferents territoris a través de la seva música
més popular. Entrada lliure.
Dia i hora: 16 de juliol, a les 12 h
Lloc: placeta Pajó d’Ordino
• Nits obertes d’Ordino
El Quartet amb oboè, format per Alexandre
Arajol (violí) i Jordi Claret (violoncel), i per dos
col·laboradors de la formació andorrana, Albert
Flores (viola) i Òscar Diago (oboè), actuarà dins
el cicle Nits obertes d’Ordino. Entrada lliure i
aforament limitat.
Dia i hora: 26 de juliol, a les 21 h
Lloc: església de Sant Martí de la Cortinada
Informació i reserva: Tel. 878 173

Novena edició de
l’Andorra Ultra Trail
Vallnord

