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Presentació

Després d’un 2016 en què el creixement mundial va registrar la taxa més baixa des de la crisi financera internacional,
el 2017 s’ha caracteritzat per un creixement sòlid i constant, i per una recuperació més forta i sincronitzada entre les
economies de les diferents geografies, que l’FMI situa en un 3,6% a escala global i reafirma així la recuperació global.

A grans trets, l’economia mundial s’ha caracteritzat per diversos factors. En primer lloc, als Estats Units, cal desta-
car la victòria de Donald Trump a principi d’any en les eleccions nord-americanes. Després d’uns primers mesos
amb un comportament erràtic de la seva economia, sembla que, gràcies a la inversió empresarial i a l’augment de
les exportacions, es preveu un creixement del PIB nord-americà pels voltants del 2,3%. No obstant això, aquestes
previsions encara mostren incerteses generades per la política econòmica del seu govern.

Pel que fa a les economies emergents, s’ha vist una revitalització del creixement del Brasil i de Rússia, els quals han
deixat de ser obstacles per al desenvolupament global degut en gran part a l’estabilització del preu de les matèries
primeres. Per altra banda, la Xina, gràcies a l’estabilitat dels preus i a la creació de llocs de treball, presenta una
perspectiva positiva de creixement que se situa als voltants del 6,7% i continua sent el gran impulsor de l’economia
mundial.

Pel que fa a l’Eurozona, les victòries d’Emmanuel Macron i d’Angela Merkel garanteixen una continuïtat en el des-
envolupament de la Unió Europea i redrecen la incertesa que va comportar el brexit. Un rellançament que se centra-
rà en la defensa, les migracions i la consolidació de l’euro als voltants dels dos líders europeus: Alemanya i França.

Les millores en els mercats laborals i les condicions financeres, juntament amb la solidesa de la demanda interna, el
consum intern i la inversió, han estat les grans palanques de creixement a l’Eurozona.

En conclusió, s’albiren bones expectatives financeres mundials i s’espera que el nivell de confiança sigui un factor
estabilitzador per mantenir la demanda i la inversió.

En el marc d’aquest escenari, a Andorra s’ha viscut una evolució favorable de l’economia. El PIB de l’any 2016 va
augmentar un +1,2%, amb un increment generalitzat en quasi tots els sectors d’activitat. Per al 2017, s’estima un
creixement que voltarà el 2%, la qual cosa significa una millora significativa de l’escenari econòmic andorrà. Així
mateix, es destaca en l’informe anual de Fitch Ratings una Andorra sota una perspectiva positiva en la seva evolució
econòmica.

L’avaluació ha arribat durant el primer trimestre del 2018. Fitch Ratings ha mantingut el ràting del país en BBB
amb perspectiva estable. Cal destacar en aquesta sisena avaluació una disminució del deute públic i una millora de
la diversificació del finançament fiscal i de la dinàmica de creixement del país.

El 2017 ha estat un any més en què Andorra ha continuat adaptant-se a les normatives europees i internacionals. I,
en particular, al calendari establert per al desenvolupament de l’Acord Monetari, signat el 2010, que inicia el camí
de l’homologació. Així doncs, amb la consegüent reestructuració del model de negoci bancari s’ha consolidat un
marc fiscal comparable amb la resta de països de l’OCDE i la UE. S’ha adoptat la directiva europea de l’intercanvi
automàtic d’informació fiscal amb els països de la UE i s’ha implantat un seguit de preceptes, com el delicte fiscal,
el qual, tot i la complexitat en la seva implementació i aplicació, ens ha permès passar amb bona nota l’avaluació de
Moneyval i també que la UE no inclogués Andorra en la llista negra de països no-cooperants.

L’impacte de l’aplicació de les NIIF-UE, els treballs escrits sobre la llei de solvència, el codi bancari financer, el SEPA
i el sistema de garantia de dipòsits ens introdueixen la regulació europea en matèria financera.

En definitiva, tot un seguit de polítiques que donen compliment als compromisos assolits per Andorra en els darrers
anys i que podem definir com de gran impacte transformador. El camí cap a la transparència i l’homogeneïtzació és
una voluntat política i un camí ja traçat. Cal, però, assegurar les fases i mantenir la competitivitat del sector financer
com una eina dinamitzadora i de suport de l’economia andorrana.



L’obertura econòmica del país, de forma decisòria en pràcticament tots els sectors, és un dels grans reptes per fona-
mentar altres estratègies institucionals de futur. És l’epicentre d’una transformació que té com a objectiu un acord
d’associació amb Europa amb la incorporació de les quatre llibertats de circulació: mercaderies, lliure prestació de
serveis, lliure circulació de persones i lliure circulació de capitals.

En aquest context de canvi i reestructuració del sistema financer internacional, Crèdit Andorrà, com a banc de refe-
rència del país, continua treballant per preservar la confiança i reputació del Grup. I com a eixos vertebradors ens
sustentem en el bon govern i la responsabilitat, tot posant el focus de la gestió en la millora contínua de la qualitat
dels nostres serveis i contribuint a través de la nostra activitat al dinamisme de l’economia andorrana.

Hem estat mereixedors de diversos reconeixements i qualificacions internacionals, com ara els premis de la revista
financera The Banker, del Financial Times, com a “Bank of the Year Andorra 2017” i “Best Private Bank Andorra
2017”; “Best Private Bank Andorra 2017” i “Best CSR Bank Andorra 2017” atorgats pel Global Banking & Finance
Review i, darrerament, “Premi a la Innovació” pel llançament de Merkaat, el primer advisory digital a Andorra.

Hem rebut la qualificació de l’agència internacional Fitch Ratings amb un ràting a llarg termini BBB, amb pers-
pectiva estable, i el ràting a curt termini F3. Una qualificació que reflecteix 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 per
la seva adequada capitalització. En termes de fortalesa financera, també hem estat l’únic banc d’Andorra classificat
en el rànquing Top 100 del Financial Times.

Tots aquests reconeixements avalen la bona feina, la trajectòria i els resultats obtinguts en un exercici d’especial
rellevància en l’àmbit financer, així com també la consolidació del negoci a escala nacional i internacional i la nostra
labor en el camp de la responsabilitat social. Tot això ens encoratja a mantenir el nostre ferm lligam amb el país i a
liderar iniciatives que aportin valor per al conjunt de la nostra comunitat.

Els estats financers del Grup Crèdit Andorrà el 31 de desembre del 2017 presenten un increment en volums respecte
de l’exercici anterior. El volum de negoci ha arribat als 16.266 milions d’euros, els recursos de clients s’han situat en
13.658 milions d’euros i la inversió creditícia en 2.608 milions d’euros.

Pel que fa als recursos dels clients, els dipòsits han arribat als 4.113 milions d’euros. El volum de dipòsits de valors ha
estat de 9.546 milions d’euros, un 11%més que l’exercici anterior, xifra que assenyala la bona evolució dels mercats,
una excel·lent gestió i l’adequada evolució del procés d’expansió que ha compensat la reducció del mercat andorrà.

Quant als resultats del Grup, el marge ordinari(1) s’ha situat en 198,9 milions d’euros i el marge d’explotació(2), en
59,3 milions d’euros.

El Grup presenta una ràtio de solvència del 16,15%, i una ràtio de liquiditat del 61,02%, xifres per sobre dels mínims
legals requerits del 10% i del 40% respectivament; la ràtio d’eficiència, una de les primeres línies de defensa dels
resultats, ha arribat al 64,0%.

Finalment, després d’addicionar tots aquests efectes, el resultat net consolidat del Grup s’ha situat en 50,1 milions
d’euros, un 22,91% menys respecte de l’exercici anterior.

En conclusió, hem estat capaços de mantenir uns bons resultats i consolidar les nostres posicions en un any especial-
ment complex, en el qual financerament ens hem preparat per assumir la fase final de la transformació del negoci
que requereix el nou context internacional i els requeriments en termes de capitalització establerts per Basilea.

(1) Total resultat d’explotació net + Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis conjunts i associades.
(2) Total resultat d’explotació net + Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis conjunts i associades - Despeses

d’administració - Amortitzacions.



En aquest sentit cal assenyalar l’efecte sobre els fons propis que ha representat l’entrada en vigor a Andorra, l’1 de
gener del 2017, de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) aprovades per la UE. En primer lloc,
la consideració de les accions de classe E com a passiu financer i no com a instrument de capital. La Junta General
Extraordinària de Crèdit Andorrà del 3 de març del 2017 va decidir adquirir les accions de classe E que tinguessin
endeutament derivat de la compra de les esmentades accions al preu equivalent al seu deute viu i convertir en
accions de classe A les restants de classe E si era la voluntat del titular.

També cal assenyalar l’impacte en els fons propis que han tingut els ajustos de valoració de determinats actius
financers, dels actius no-corrents i dels actius intangibles. Tot en conjunt ha comportat que s’hagi arribat a uns fons
propis de 421 milions d’euros.

Com a operacions corporatives, destaca el reforç de la nostra presència en territori europeu amb l’expansió de
serveis al hub financer que hem creat a Luxemburg amb Banque de Patrimoines Privés i Crèdit Andorrà Asset
Management Luxembourg. Una clara aposta per impulsar des d’aquest centre financer el paper de l’entitat com a
plataforma de serveis bancaris orientada a clients institucionals i per crear i gestionar vehicles d’inversió. També
hem expansionat la firma Banco Alcalá amb l’apertura d’una oficina a València. A Amèrica, comptem amb l’auto-
rització de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamà per operar com a assessors d’inversions a través
de la societat Private Investment Management Advisors Panamá, SA.

El context actual del sector financer internacional ve determinat per tres factors globals que canviaran de forma
substancial les entitats financeres i la forma de relacionar-se amb el client. Ens referim a: l’adequació a una regulació
europea cada vegada més exigent, l’aparició de nous players en el mercat, com les fintech, i la transformació digi-
tal que implica l’ús de les tecnologies d’avantguarda en un món hiperconnectat. Davant d’aquest nou paradigma,
Crèdit Andorrà Finacial Grup pretén convertir-se en el partner financer dels nostres clients. La innovació ha de
jugar un paper clau en el negoci del futur. Ha de servir per dissenyar nous models que s’adeqüin a la realitat, ha
de donar resposta als requeriments regulatoris, i també ha d’aportar solucions eficients per a tots els clients, els de
sempre i els de les noves generacions.

Aquest replantejament transforma la cultura des de dintre cap a fora. Dos exemples de com s’ha aconseguit són: el
llançament de Merkaat, el primer assessor digital, i la implantació de la nova plataforma de CRM, Salesforce.

La inversió en noves plataformes tecnològiques realitzada els darrers anys i la inclusió dels models de programari
més pioners ha permès al Banc posicionar-se com a líder en l’oferta de serveis digitals per als nostres clients. Pla-
taformes tecnològiques com Salesforce, HTML5 Responsive, Apirest, Nuage, Visual Analytics, Pure Application,
etc., han dotat el Banc de l’agilitat necessària per mantenir-se com a referent tecnològic i de seguretat del sector.

La nostra tasca enmatèria de sostenibilitat també ha assolit un compromís d’alt nivell amb les Nacions Unides. Com
sabeu, hem estat el primer banc d’Andorra a adherir-se al Pacte Mundial i a comprometre’s amb l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Tot i aquesta vocació de compromís global amb un món millor i un millor futur per a tothom, a Andorra es con-
centra en esforços en matèria social. Enguany, hem destinat una inversió global de 2,8 milions d’euros, a través de
la Fundació Crèdit Andorrà i del banc mateix, a iniciatives adreçades a la societat, a promoure el progrés econòmic
i social, el coneixement, el benestar, la cultura i el medi ambient a casa nostra.

En conclusió, a Crèdit Andorrà seguim treballant des de tots els fronts –negoci, internacionalització, sostenibilitat,
digitalització i innovació– per oferir sempre el millor servei i per continuar sent el banc que som, el banc d’Andorra
i el banc d’Andorra al món.

El Consell d’Administració
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A continuació es presenta una taula amb el detall de la inversió creditícia, incloent el saldo dels
compromisos i garanties concedides, a clients a 31 de desembre de 2017 i 2016 per ràting
intern.















































































































































































Els orígens dels actius/passius fiscals diferits registrats en l’estat de situació financera el 31 de
desembre de 2017 i 2016 són els següents:
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