
   

 

INFORME ANUAL 

 

Amb data 23 de gener de 2019, es va publicar en el Butlletí Oficial del Principat 

d’Andorra, la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió 

prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. 

En compliment del que disposa l'article 90, les entitats han de publicar anualment 

en un informe annex els estats financers auditats, especificant per països on estan 

establertes, la informació següent en base consolidada per a cada exercici: 

a) La denominació, naturalesa de les activitats i ubicació geogràfica: 

b) El volum de negoci;  

c) El nombre d’empleats sobre una base equivalent a temps complet;  

d) El resultat brut abans d’impostos;  

e) Els impostos sobre el resultat;  

f) Les subvencions públiques rebudes.  

 

Es detalla a continuació la informació requerida anteriorment esmentada: 

Denominació, naturalesa de les activitats i ubicació geogràfica;  

Andorra Banc Agrícol Reig, SA (en endavant, “Andbank” o “el Banc”) és una 

societat anònima constituïda l'any 1930 segons les lleis andorranes i domiciliada a 

Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra). El Banc té com a objecte social l’exercici 

de l’activitat bancària segons està definida per la normativa del sistema financer 

andorrà. Així mateix, podrà realitzar totes les operacions i activitats que siguin 

accessòries o complementàries de l’objecte social. 

El Banc té el seu domicili social al carrer Manel Cerqueda i Escaler, número 4-6, a 

Escaldes – Engordany, Principat d’Andorra. 

A més de les operacions que realitza directament, Andbank és la societat matriu del 

Grup Andorra Banc Agrícol Reig (d’ara endavant, el “Grup Andbank”) en el que 

s’integren diverses societats que operen en cada jurisdicció,  desenvolupant 

activitats de Banca i Serveis Financers i fonamentalment, amb especial atenció al 

desenvolupament de serveis de Banca Privada. Grup Andbank, desenvolupa la seva 

activitat, principalment, en les jurisdiccions d'Andorra, Espanya, Luxemburg, Israel, 

Suïssa, Mònaco, Brasil, Estats Units, Panamà, Mèxic i Uruguai. 
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Resta d'informació en base consolidada 

En aquest epígraf es mostra la informació en base consolidada corresponent al  

volum de negoci, al nombre d’empleats sobre una base equivalent a temps 

complet, el resultat brut abans d’impostos, els impostos sobre el resultat, d'acord 

amb els punts b) a e) del art. 90 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de 

solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses 

d’inversió. 

 

 

 

Subvencions públiques rebudes. 

L’import de les subvencions públiques rebudes no és significatiu 

Altra informació 

El 31 de desembre de 2019, el rendiment dels actius de el grup consolidat calculat 

dividint el resultat consolidat de l'exercici entre el total actiu és d'un 0,61 %. 

 

 

 

milers  d’euros

Volum de Negoci 

(*)

Nombre d’empleats sobre 

una base equivalent a 

temps complet

Resultat brut abans 

d’impostos

Impostos sobre 

el resultat

Andorra 79.232 316 14.914 (748)

Espanya 63.001 334 13.077 (3.772)

Luxemburg 14.323 58 2.474 (388)

Mònaco 12.571 43 2.641 (376)

Brasil 10.804 84 188 (320)

Israel 5.873 44 163 (173)

Estats Units 5.691 18 944 894

Mexico 4.652 66 441 (190)

Uruguai 3.863 34 1.041 (53)

Suïsa 3.815 10 (272) (16)

Panamà 3.414 26 (465) -

Resto 660 2 (1.965) -

Total 207.898 1.035 33.181 (5.143)

(*) S'ha considerat com volumen de negoci el resultat d'explotació, net , segons apareix en els comptes de pèrdues i guanys


