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GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Estats de Situado Financera al 31 de desembre de 2020 i 2019

(Expressat en euros)

ACTIU NOTA 31/12/2020 31/12/20191*)

Actiu no corrent - -

Actiu corrent 8.747.170 8.016.817
Deutors 7 - -

Instruments Finance s 9 8.225.810 6.898.052

Valors representatius de dente 1.655.489 1.709.245

Instruments de patrimoni 3.920.783 3.592.777

Organismos d'Inversió Col lectiva 2.649.538 1.595.231

Dipósits en entitats de Crédit - -

Deriváis - 799
Altres - -

Efectiu i equivalents d efectiu 10 521.360 1.118.765

TOTAL ACTIU 8.747.170 8.016.817

PATRIMO I NET I PASSIU NOTA 31/12/2020 31/12/20191*)

Patrimoni atribuí  a  artícips o accionistcs

Fons reemborsables atribuíts a partícips o

8.703.385 7.971.853

accionistes 12 8.703.385 7.971.853
Capital 8.064.900 7.828.584
Partícips - -

Prima d'emissió (240.715) (236.964)
Reserves - -

Accions própies 11.948 (267)
Resultáis d'exercicis anteriors 380.500 (347.931)
Altres aportacions de socis - -

Resultat de l'exercici 486.752 728.431
Dividends a compte - -

Passiu no corrent 11 - -

Passiu corrent 11 43.785 44.964
Provisions a curt termini - -

Deutes a curt termini - -

Creditors - -

Passius financers - -

Deriváis - -

Periodificacions 43.785 44.964

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.747.170 8.016.817

Nombre total d'accionistes de l'OIC  3_  2
Valor liquidatiu a la data de tancament  107,7172  101,5562

Les notes 1 a 20 adjuntes formen part integrant deis Estats Financers de l exercici anual 2020.
(*) Es presenta,  nicament i exclusiva, a efectes comparatius.



GLOBAL DYNAMC
(Compaitiment de la SICAV Alba S1CAV)

Estats de Resulta  Global corresponents ais exercicis anuals finalitzats al 31 de desembre de 2020 i 2019

(Expressat en euros)
NOTA 31/12/2020 31/12/2019(*)

Ingressos financers 14 78.282 118.706
Despeses financeres (137) (108)
Variació del valor raonable en instruments financers 317.046 666.663

Valors representatius de deute (31.901) 105.673
Instruments de patrimoni 203.778 459.224
Organismos d Inversió Col lectiva 145.968 102.702
Deriváis (799) (936)
Altres - -

Diferencies de canvi (38.470) (16.649)
Deterioramcnt i resultáis per venda o
baixa d'instruments financers 277.563 97.262

Deterioraments - -

Resultáis per operacions amb valors representatius de deute 18.933 (63.811)
Resultáis per operacions amb instruments de patrimoni 264.355 161.073
Resultáis per operacions amb Organismes d Inversió Col lectiva (5.725) -

Resultáis per operacions amb deriváis - -

Altres - -

RESULTAT NET (guanys/perdues) 634.284 865.874

Altres despe es d explotació 15 (147.532) (137.443)
Comissió de gestió (132.220) (120.590)
Comissió de depositaría (10.236) (9.336)
Servéis de professionals independents (3.867) (3.600)
Impostes (2.619) (3.835)
Altres 1.410 (82)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 486.752 728.431

Impost sobre Societats - -

RESULTAT DE L EXERCICI 486.752 728.431

Altre resulta   lobal - -

Elements que no es reclassificaran a resultáis - -

Elements que poden reclassificar-se a resultáis - -

RESULTAT GLOBAL DE L EXERCICI 486.752 728.431

Les notes 1 a 20 adjuntes formen part integrant deis Estats Financers de l exercicl anual 2020.
(*) Es presenta,  nicament i exclusiva, a efectes comparatius.
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Les notes 1 a 20  djuntes formen part integrant deis Estats Financers de l exercici anual 2020. (*) Es presenta,  nicament i exclusiva, a efectes comparatius.



GLOBAL DYNAMIC
(Compailiment de la SICAV Alba SICAV)

Estats de Fluxos d Efectiu corresponents ais exercicls anuals íinalitzats el 31 de desembre de 2020 i 2019

(Expressat en euros)

31/12/2020 31/12/2019(*)

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (803.715) (1.590.827)

Resulta  de l'exercici 486.752 728.431

Ajustaments per obtenir els fluxo  d'cfectiu de les activitats d'explotació (39.812) (102.057)

Ingressos financers (78.282) (118.706)
Diferencies per tipus de canvi 38.470 16.649

Canvis en el capital corrcnt (1.326.991) (2.341.438)

Deutors - -

Instruments financers (1.325.812) (2.353.770)

Deutes i creditors - -

Altres actius i passius corrents (1.179) 12.332

Altees fluxos d efectiu de les activitats d explotació 76.336 124.237

Cobrament d'interessos/dividends 76.336 124.237

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT 244.780 1.793.949

Pagaments (166.545) (64.069)
Reemborsament d'accions (166.545) (64.069)
Altres pagaments relacionáis amb activitats de finan ament - -

Cobraments 411.325 1.858.018

Subscripció d'accions 411.325 1.858.018

Altres cobraments relacionáis amb activitats de finangament - -

C) EFECTE DE LES VARIACIONS DEES TIPUS DE CANVI (38.470) (16.649)

D) AUGMENT (DISMINUCIÓ) NET DE L'EFECTIU I
EQUIVALENTS (A+B+C) (597.405) 186.473

E) EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DEL PERIODE 1.118.765 932.292

F) EFECT1U 1 EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE 521.360 1.118.765

COMPONENTS DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE 31/12/2020 31/12/2019(*)

Efectiu

Altres dipósits a la vista 521.360 1.118.765

Menys: descoberts bancaris reintegrables a la vista - -

TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE 521.360 1.118.765

Les notes 1 a 20 adjuntes formen part integrant deis Estats Financers de l exercici anual 2020.
(*) Es presenta,  nicament i exclusiva, a efectes comparatius



GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Notes ais Estats Financers corresponents a l exercici anual acabat el

31 de desembre de 2020

(1) Naturalesa. Descripció i Política d Inversió de rOrganisme d Inversió Col lectiva de Dret
Andorra

Global Dynamic, Compartiment integrat a la Societat d Inversió de Capital Variable Alba
SICAV (d’ara endavant el Compartiment) va ser constitui't a Andorra, el 2 d octubre
de 2015, per un període de temps indefinit. El número d’escriptura de constitució de
la Societat d Inversió de Capital Vari ble (d’ara endavant la Societat o la SICAV) és
el 2.521 i el n mero de registre del compartiment a l’AFA el 0154-01. El
Compartiment no disposa d’ISIN.

Mitjanfant l’acta de la Junta del Consell d’Administrado del 7 de febrer del 2018 es va
acordar sol-licitar a l’AFA la modificació del nom del compartiment passant-se a dir
Iridium Fixed Income a Global Dynamic. El 29 de marf del 2018, per comunicat,
l’AFA, accepta i fa efectiva la modificació.

El Compartiment va iniciar les seves activitats el 21 d octubre de 2015 amb un patrimoni
de 1.453.000 euros dividit en 14.530 accions amb un valor nominal de 100 euros
cadascuna.

La Societat encarregada de l’administració del Compartiment i de la SICAV en que
s integ a és Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U., SGOIC (d’ara endavant, la Societat
Gestora) entitat que pertany al Grup Andorra Bañe Agrícol Reig, S.A. La funció de
gestió deis actius és duta a tenne per Fimarge, Societat Financera d’Inversió, SA
(vegeu Nota 19).

L’entitat dipositária i comercialitzadora del Compartiment i de la SICAV, en que s’integra
és Andorra Bañe Agrícol Reig, S.A. (d’ara endavant, l’Entitat Dipositá ia).

Altres societats que presten servéis a la SICAV i, en conseqüéncia, al seu Compartiment
són les següents:

- La societat Fimarge, Societat Financera d’Inversió, SA com a entitat que gestiona
els actius i inversions, incloent les decisions d’inversió i desinversió i l’exercici,
a través del dipositari, deis drets económics i polítics inherents ais actius.

El Compartiment i la SICAV es regulen per laLlei 10/2008, del 12 dejuny, d’organismes
d’inversió col-lectiva de dret andorra, i per la Llei 20/2007 del 18 d’octubre de
societats anónimes i de responsabilitat limitada, les quals regulen, entre d’altres, els
següents aspectes:

- El valor liquidatiu de les parts ha de ser calculat per la Societat Gestora o la societat
d’inversió amb la periodicitat establerta al reglament o ais estatuís de l’OIC
sobre la base de la política d’inversió deis QIC en qüestió i d’acord amb les
regles establertes a la propia Llei 10/2008.

(Segueix)
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GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Notes ais Estats Financers

- Els OIC hauran de mantenir un patrimoni mínim d  1.250.000 euros mentre estiguin
inscrits a l AFA. En el cas d OIC amb compartiments, cadascun deis
compartiments ha de teñir un patrimoni mínim de 300.000 euros, sense que, en
cap cas, el patrimoni total de FOIC sigui inferior a 1.250.000 euros. Peí que fa
ais OIC els quals la divisa de referencia no és l euro, el control de l adequació
del seu patrimoni al mínim establert es duu a terme emprant els canvis vigents
a la data de control, sense que en cap moment pugui ser inferior al mínim
establert en més del 5%.

- Depenent de la categoría de FOIC, s estableixen uns percentatges m xims de
concentració tant per naturalesa d actiu com de contrapart.

- Depenent de la categoría de FOIC, s estableixen uns límits al percentatge que el
risc global associat ais instruments deriváis pot representar sobre el valor net del
total de la seva cartera. Peí que fa ais OICVM aquest límit está marcat en el
100% del valor net de la seva cartera.

- Depenent de la categoria de FOIC, s’estableixen límits al percentatge
d’endeutament. Peí que fa ais OICVM i SICAV, aquest límit está marcat en el
10% del valor net de la seva cartera o patrimoni.

- Les SICAV poden adquirir els béns mobles i immobles indispensables per a
Pexercici de la seva activitat.

- Estableix les funcions i obligacions de la Societat Gestora i de FEntitat Dipositária.

- Estableix Fobligació de remetre pe iódicament a F AFA els estats financers públics
i reserváis.

- La Societat d’Inversió de Capital Variable només podrá gestionar actius peí seu
propi compte sense poder, en cap cas, rebre el mandat per gestionar actius en
nom de tercers.

- Els socis no tenen dret de subscripció preferent en cap supósit d augment de capital
efectuat per atendré les noves subscripcions que efectum els inversors; no
s’entén que la posada en circulació d’accions en aquests casos suposi una oferta
de valors al públic. Tampoc no és possible la introducció de drets d’adquisició
prefe ent en el cas de transmíssió d’accions, quan aquesta possibilitat
s’estableixi en els estatuts socials.

- Les reduccions de capital no donen lloc a cap dret d’oposició o garantía a favor
deis creditors socials, ni han d’anunciar-se o comunicar-se formalment a cap

tercer, sense perjudici de les comunicacions que hagin de fer-se a FAFA.
Queden exceptuades d’aquesta regla les reduccions de capital per sota del
capital mínim legal o, en el seu cas, del capital mínim que poguessin establir els
estatuts socials.

- Tant els augments de capital deguts a les subscripcions de noves accions per part
deis inversors, com les reduccions de capital per causa de reembossaments que
efectum els socis no requereixen Facord de la junta general ni la formalització
en escriptura p blica, sempre que es duguin a terme dins els límits p evistos
estatutáriament. No obstant aixó, peí que fa a les reduccions per sota de la xifra
de capital mínima estatutária o els augments per sobre de la xif a de capital

(Segueix)
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GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Notes ais Estats Financers

máxima estatutaria s han de portar a terme conforme a les regles generáis de la
legislado de societats anónimes.

- Les variacions de capital social de les SICAV dins deis límits máxim i mínim
establerts estatutáriament no están sotmeses a les normes d inscripció al
Registre de Societats del Govern. La transmissió  entre vius  entre accionistes
no estápermesa, ja que l entrada i la sortidasón lliures, previa la seva sol licitud
a la SICAV. No obstant aixó, la transmissió per causa de mort estar  sotmesa al
dret de successions aplicable ais inversors i ais requisits establerts en la
normativa andorrana relativa a la inversió estrangera. En qualsevol cas, les
disposicions aplicables a les societats anónimes en general en relació amb el
llibre de registre de socis són d aplicació, a excepció de la disposició que preveu
que qualsevol accionista o partícip pot examinar el llibre de registre de socis.

- Els podéi s de representa o a les juntes generáis poden teñir una duració indefinida
amb validesa per a totes les juntes que se celebrin abans de la seva revocado,
pero poden ser, en aquest cas, revocáis en qualsevol moment, sense que sigui
válid qualsevol pacte d irrevocabilitat.

- Les SICAV no están obligades a dotar cap reserva legal.

- No són d aplicació les regles sobre adquisició d accions própies. Així, no hi h 
limitació respecte del límit d’accions própies en cartera, sense que sigui
necessari l’acord de junta general per autoritzar la compra esmentada, si bé el
capital mínim efectivament a mans deis inversors ha de superar en tot moment
els mínims establerts en aquesta Li . Mentre es mantinguin en cartera, han de
teñir suspesos els drets polítics i s’han de distribuir els drets económics entre la
resta de les accions.

- Excepte disposició específica deis estatuís a aquest efecte, no és possible la
distribució de beneficis en forma de dividends.

Dins del marc de la Llei 10/2008, de 12 de juny, el Compartiment i l  SICAV es regeixen
pels Estatuts Socials, els quals regulen les relacions entre el Compartiment, la Societat
Gestora, l’Entitat Dipositária i els accionistes, i están disponibles al domicili social de
la Societat Gestora radicat al carrer Manel Cerqueda i Escaler, n m. 3-5, Escaldes
Engordany, Principat d’Andorra.

Alguns deis principáis aspectes que regulen el Prospecte del Compartiment són:

- El termini de duració del Compartiment és indefinit.

- El Compartiment está dirigit a inversors no qualificats amb un perfil de risc mig.

- La unitat monetária del Compartiment és l’euro i el corresponent cálcul del valor
liquidatiu del Compartiment es fa en aquesta divisa.

- El Compartiment té per objecte invertir en una cartera diversificada d’instruments
financers i el seu objectiu és aconseguir un creixement del seu capital a llarg
termini. No s’atorga una garantía de rendibilitat expressa.

- El Compartiment és de capitalització, per tant els resultats que es generen
s’incorporen al seu patrimoni, quedant recollits en el valor liquidatiu de la
participació.

(Segueix)
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GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Notes ais Estats Financers

En base a la Llei 10/2008 i al Comunicat 23/SGOIC, el Compartiment está classificat com
a OICVM - Categoría Altres.

El Compartiment té per objecte invertir' en una cartera diversificada d  nstruments
financers, com ara actius del mercat monetari de qualsevol deis pai'sos de l OCDE,
emissions de deute d administracions públiques o societats, així com participacions en
altres fons mobiliaris i organismes d inversió col lectiva, tractant en aquest darrer cas
que siguin fons i altres organismes, gestionats mitja pant diferents i variades técniques
de gestió.

Per assolir l objectiu definit anteriorment, el Compartiment podrá invertir el seu patrimoni
en actius del mercat monetari de qualsevol deis pai'sos de l OCDE, emissions de deute
d’administ acions p bliques o societats, així com participacions en altres fons
mobiliaris i organismes d’inversió col lectiva, tractant en aquest darrer cas que siguin
fons i altres organismes gestionats mitjanfant diferents i variades técniques de gestió.

Amb l’objectiu de diversificar la cartera, el Compartiment també podrá invertir en accions
o altres Instruments representatius del capital, negociats en mercáis reglamentáis o no.

La selecció deis actius es fará amb un enfocament basat en Panálisi fonamental, donant
especial importáncia a la qualitat i solvencia deis emissors, orientant la composició del
portafolis cap a grans negocis líders i amb catalitzadors a mig termini.

La selecció geográfica, sectorial i estratégica deis actius préviament esmentats es fará
d’acord amb l’entorn del mercat i podrá canviar, sense limitacions, al llarg del temps.

En situacions extraordináries de mercat i amb l’objectiu de protegir els interessos deis
inversors, el patrimoni del compartiment podrá trobar-se 100% en compte corrent o
invertit en actius del mercat monetari.

Aquest Compartiment té un horitzó mínim d’inversió de quatre anys i el Benchmark
associat és el següent:

Benchmark  Percentatge (%)
STOXX Europe 600 25%

S&P 500 25%
LBATREU Index 25%

LBUSTRUU Index 25%

-  LBEATREU Index  és l’índex  Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total
Return Valué Unhedged E R ;

-  LBUSTRUU Index  és l índex  Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return
Valué Unhedged USD”; i

- Els índex denominats en dólars americans,  S&P 500  i  LBUSTRUU Index”, es
multipliquen per un 25%  EURUSD  amb l’objecte de cobrir de forma pa cial
el risc d’aquesta divisa.

(Segueix)
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GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Notes ais Estats Financers

La inversió mínima inicial per a subscriure accions del present Compartiment és de 20.000
euros i les inversions següents podran ser d una sola acció. Les parís són nominatives
i atribueixen la condició d accionista al seu titular.

Durant l exercici 2020, s ha posat a disposició deis accionistes la següent informació:

- El Prospecte Complet i el Prospecte Simplificat del Compartiment. Aquests
documents han de sol licitar-se de fonna expressa en el domicili social de la
Societat Gestora.

(2) Bases de presentació deis estats fmancers

a) Compliment de les NIIF adoptades peí Govern d Andorra ÍNHF-Andorra)

Els estats fmancers de l exercici 2020 s’han preparat de conformitat amb les Normes
Internacionals d’Informació Financera adoptades peí Govern d Andorra ( NIIF-
Andorra ) que s’estableixen en el Decret de 28 de desembre del 2016 peí qual
s aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema fínancer
andorra i ais organismos d inversió col lectiva de dret andorra de conformitat amb
les normes internacionals d informació financera adoptades a la Unió Europea
(NIIF-UE) que han estat albora adoptades per Andorra ( MIF-Andorra ) -
modificat peí Decret del 29-07-2020 i peí Decret 60/2021 del 24 de febrer de 2021
-, amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació finance a,
deis resultáis de les seves operacions, deis seus fluxos d efectiu i deis canvis en el
patrimoni net del Compartiment a 31 de desembre del 2020 d’acord amb l’esmentat
marc.

b) Bases d elaboració deis estats fmancers

Els estats fm ncers s’han preparat a partir deis registres comptables del Compartiment
Global Dynamic que manté la societat gestora utilitzant el principi d’empresa en
funcionament.

Per l’elaboració deis estats fmancers s’han aplicat els principis comptables i normes
de valoració rellevants que es detallen a la nota 3. No existeix cap principi
comptable obligatori que, sent significatiu el seu efecte en l’elaboració deis estats
fmancers, s’hagi deixat d’aplicar.

A 31 de desembre del 2020, els estats fmacers s’han elaborat de conformitat amb les
NIIF-Andorra i les NIIF-UE i, d’acord amb aquest marc comptable, s’inclou
informació comparativa.

c) Moneda funcional i de presentació

Les xifres contingudes en els documents que composen aquests estats fmancers están
presentados en euros, que és la moneda funcional del Compartiment. Tota la
informació financera está expressada en euros.

(Segueix)
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d) Estimacions comptables rellevants i hipótesis i iudicis rellevants en l aplicació de les
polítiques comptables

La preparado deis estats financers de conformitat amb les NIIF-Andorra i les NIIF-
UE requereix l aplicació d’estimacions comptables rellevants i la realització de
judiéis, estimacions i hipótesis en el procés d aplicació de les polítiques
comptables. En aquest sentit, es resumeix a continuació un detall deis aspectes que
han implicat un major gra  de judici, complexitat o en les que les hipótesis i
estimacions són significatives per a la preparació deis estats financers:

(i) Estimacions comptables rellevants i hipótesis

Les principáis estimacions realitzades pels Administradors del Compartiment
per fonnular aquests estats financers han estat les següents:

- Determinació del valor raonable d actius financers no cotitzats o
cotitzats en mercáis secundaris oficiáis (veure nota 3 (c)).

(ii) Judiéis rellevants en l aplicació de polítiques comptables

El Compartiment no presenta informació sobre judiéis crítics en l’aplicació de
polítiques comptables que puguin teñir un efecte significatiu sobre els
imports reconeguts en els estats financers.

e) Nous requeriments de les N1IF introduits durant l’exercici 2020

Durant l’exercici 2020 i fins a la data de formula o han entrat en vigor les següents
normes, modificacions i interpretacions publicades per l’IASB i aprovades per la
seva aplicació a la Unió Europea i a Andorra:

(Segueix)
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Normes i interpretacions aprovades per
la seva aplicació a la Unió Europea i a Aplicació obligatoria - exercicis iniciats a partir de:

Andorra

Modiñcacions a la NIC 1
i NIC 8

Modificacions a la NIIF 9,

NIC 39 i NIIF 7

Definició de materialitat

Reforma deis Tipus d Interés de

Referencia-Fase 1

1 de gener de 2020

1 de gener de 2020

Modificació de la NIIF 3 Clarificado de la definició de negoci 1 de gener de 2020

Modificacions a les

referéncies al marc

conceptual de les NIIF

Modificacions a la
NIIF 16 Arrendaments

Modificacions a la NIIF 9,
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 i
NIIF 16

Modificacions de les referéncies al

marc conceptual

Modificació per facilitar ais
arrendataris la comptabilitat de les

millores del lloguer relacionades amb
el COVID-19

Reforma deis Tipus dTnterés de

Referencia - Fase 2

1 de gener de 2020

1 de gener de 2020

1 de gener de 2021

Modificació de la
NIIF 4

Diferiment de l aplicació de la NIIF
9 fins 2023

1 de juny de 2021

Aqüestes normes, modificacions i interpretacions adoptados no han tingut un impacte
significatiu en els estats financers del Compartiment a Fexercici comprés entre F1
de gener i el 31 de desembre de 2020.

f) Recents pronunciaments de les NIIF

D altra banda, a la data de formulado d aquests estats financers, les normes,
modificacions i interpretacions, més significatives, que han estat publicades per
1TASB pero que encara no han estat adoptados per la Unió Europea, ni per Andorra,
són les que es detallen a continuació:

(Segueix)
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Aplicació
Normes i ¡nterpretacions pendents d aprovació per la seva aplicació a obligatoria -

la Unió Europea i a Andorra exercicis iniciats a
partir de:

Modificació de la
NIIF3 Referencia al marc conceptual 1 de gener de 2022

Modificacions a la
NIC 16 Ingressos obtinguts abans de l’ s previst 1 de gener de 2022

Modificacions a la
NIC 37 Contractos onerosos - Cost de cumplir un cont áete 1 de gener de 2022

Millores a les NIIF
Cicle 2018-2020

Modificacions menors a la NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 i
NIC 41 1 de gener de 2022

Modificacions a la
NIC 1

Clarificacions respecte a la presentació de passius
com corrents o no corrents

1 de gener de 2023

Modificacions a la
NIC 8 Definició d’entitats i errors comptables 1 de gener de 2023

NIIF 17 Contractes d’assegurances i les seves modificacions 1 de gener de 2023

A la data de formalació d aquests estats financers, la Societat Gestora encara no ha
avaluat l efecte que aqüestes normes poden teñir en els estats financers del
Compartiment, al no haver est t aprovades peí sen ús a la Unió Europea, ni tampoc
a Andorra.

(3) Principis comptables i normes de valoració rellevants

Els principáis principis comptables i criteris de valoració aplicats són els següents.

a) Moneda estrangera

Els actius i passius en moneda estrangera es converteixen a euros ais tipus de canvi
vigents a la data de 1 estat de situació financera, reconeixent les diferencies
resultants a l epígraf de l estat de resulta  global  Variació del valor raonable deis
instruments financers  si es tracta d instruments financers. Els resultáis reconeguts
a l epígraf  Diferéncies de canvi , corresponen ais contravalors provinents del
compte de tresoreria (o descoberts de tresoreria).

A 31 de desembre de 2020 i 2019, s han utilitzat els tipus de canvi enviats per
l Associació de Bañes Andorrans (ABA).

Els tipus de canvi utilitzats per a la conversió a euros de la moneda estrangera són com
segueixen:

(Segueix)
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Tipus de canvi
31/12/2020 31/12/2019

Dólar deis Estats Units 0,8183 0,8917
Dólar Canadenc 0,6429 0,6868
Lliura esterlina 1,1187 1,1813
Francs Su'íssos 0,9247 0,9214
Corona Danesa 0,1344 0,1338
Corona Sueca 0,0995 0,0952
Corona Noruega 0,0954 0,1016

b) Efectiu i equivalents d efectiu

L efectiu i altres mitjans líquids equivalents inclouen l efectiu a Caixa i els dipósits
bancaris a la vista en entitats de crédit. També s inclouran sota aquest concepte
altres inversions a curt termini de gran liquiditat, sempre que siguin fácilment
convertibles en imports determinats d efectiu i que están subjectes a un risc
insignificant de canvis de valor. A aquests efectes s inclouen les inversions amb
venciment de menys de tres mesos des de la data d’adquisició.

A efectes de l’estat de fluxos d efectiu, que es presenta peí métode indirecte, s’inclouen
com efectiu i altres mitjans líquids equivalents els descoberts que són exigibles a la
vista i formen part de la gestió de tresoreria del Compartiment. Els descoberts
bancaris es reconeixen a l’estat de situació fmancera com passius financers per
deutes amb entitats de crédit.

c) Reconeixement valorado i classifícació d instruments financers

(i) Reconeixement inicial

Els actius financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial com
un actiu financer, un passiu financer o un instrument de patrimoni, de
conformitat amb el fons económic de l’acord contractual i amb les definicions
d’actiu financer, passiu financer o d’instrument de patrimoni desenvolupades en
la NIC 32  Instruments financers: Presentació .

Els actius i passius financers són reconeguts quan el Compartiment es converteix
en una part obligada del contráete de negoci jurídic de conformitat amb les
disposicions del mateix.

Els actius i passius financers a valor raonable amb canvis a resultáis es reconeixen
inicialment al seu valor raonable donat que el Compartiment gestiona i
monitoritza el seu rendiment en base al seu valor liquidatiu de conformitat a
l’estratégia d’inversió del Compartiment. Els costos de transacció directament
atribuíbles a la compra o emissió es reconei en com una despesa a mesura que
s’incorren.

(Segueix)
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Els actius i passius financers a cost amortitzat es reconeixen inicialment peí sen
valor raonable, més o menys els costos de transacció incorreguts i es valoren
poste iorment al cost amortitzat, utilitzant el métode del tipus d interés
d efectiu.

(nWaloració posterior

Amb posterioritat al sen reconeixement inicial, es reconeixen a valor raonable
registrant les variacions en resultáis. Les variacions del valor raonable inclouen
el component d interessos i dividends. El valo  raonable no es redueix pels
costos de transaccions en que es pugui incorre per la seva eventual venda o
disposició per altre via.

(iii) Mesurament del valor raonable

Els actius i passius financers són reconeguts quan la SICAV es converteix en una
part obligada del contráete de negoci jurídic de confon itat amb les disposicions
del mateix.

Amb carácter general, els organismes d inversió col lectiva donen de baixa un actiu
fmancer, o part del mateix, quan expira o s hagi cedit els drets contractuals sobre
els fluxos d efectiu de l actiu fmancer, sent necessari que s hagin transferit de
manera substancial els riscos i benefícis inherents a la seva propietat. Així
mateix es dona de baixa un passiu f ancer quan l’obligació s’hagi extingit.

A 31 de desembre de 2020, la cartera de valors est  composada per valors
representatius de de te, accions/participacions en Organismes d’inversió
Col lectiva i Instruments de patrimoni.

El criteri general de valorado deis actius del Compartiment és el se  valor raonable.

Aquest valor raonable será, excepte evidéncia en contra, el preu de la transacció,
que equival al valor raonable de la contraprestació entregada, incloent els costos
de transacció explícits directament atribuidles a l’operació. D’aquesta valorado
inicial s’exclouran els interessos per ajornament de pagament, que s’entendrá
que es meritin tot i que no figurín expressament en el contráete i en aquest cas,
es considerará com tipus d’interés el de mercat.

Els valors cotitzats en mercats reglamentáis es valoren d’acord amb la cotització
oficial coneguda del mercat.

Els valors que no cotitzen en mercats reglamentáis són valorats a criteri de la
Societat Gestora peí seu valor estimat de realització o valor probable de
negociació, fent servir procediments comptables de valorado admesos
internacionalment (entesos aquests com a bones práctiques de valorado). Els
criteris que empra, en el seu cas, persegueix en tot moment la recerca de la

valorado més encellada tenint en compte tots els factors que entren en joc a
l’hora de valorar actius no cotitzats.
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Les plusválues o minusválues netes de la cartera de valors generades per variacions
en les cotitzacions deis valors de mercat i deis canvis de divisa es registren com
a major o menor valor deis actius amb abonament o carree a l epígraf  Variació
del valo  raonable en instruments financers  de l estat de resultat global.

Els resultats realitzats per la venda d actius de la mateixa classe i venciment
adquirits a preus diferents es calculen segons el sistema del cost mitjá ponderat
d adquisició deis actius esmentats.

La cotització deis valors representatius de deute és obtinguda automáticament de
Bloomberg (cotització  BVAL ). L hora de captura de la cotització deis
esmentats títols de la cartera d inversió són les 8:30 hores del matí del dia
següent de la valoració.

Els interessos meritats i no ven uts es mostren inclosos a l epígraf  Instruments
financers  de l’actiu, de l’estat de situació financera adjunt.

La cotització deis títols de renda variable en que s’inverteix són enviáis cada dia
per l’empresa Telekurs en format fitxer. Aquest alimenta el sistema de la
Societat Gestora mitjan<?ant tractament informátic per tal d’obtenir la cotització
de cada títol que composa la cartera. L’hora de la captura de la cotització deis
esmentats títols de la cartera d’inversió són les 8:30h del dia següent de la
valoració.

Les accions en Organismes d’inversió Col lectiva es mostren al seu valor de mercat
el qual es determina peí valor liquidatiu del darrer dia hábil de l’exercici.

El valor liquidatiu de les participacions en Organismes d’inversió Col-lectiva en
que s’inverteix són enviáis cada dia per la Societat Gestora pels organismes que
gestiona i per l’empresa Telekurs per la resta d’OIC en format fitxer. L’hora de
captura de la cotització deis esmentats títols de la cartera d’inversió són les 8:30
hores del matí del dia següent de la valoració.

Els Estatuts de la SICAV considera la possibilitat de realitzar operativa amb
deriváis amb l’objectiu de cobertura.

Els futurs contractats es registren fora deis estats de situació fmancera peí nominal
deis elements subjacents compromesos. Tanmateix, les compres-vendes a
termini de divises es registren en el moment de la seva contractació i fms el
tancament de la seva posició o al venciment del contráete, fora deis estats de
situació fmancera peí nominal deis elements subjacents compromesos.
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Les diferencies que resulten, en més o en menys, al comparar els preus
compromesos amb el seu valor de realització i tipus de canvi a la data de
valoració es registren ais epígrafs de l estat de resultat global adjunt  Variació
del valor raonable deis instruments financers - Deriváis  o  Resultat per venda
o baixa de derivats , depenent de si la posició está oberta o tancada,
respectivament, amb contrapartida comptable ais epígrafs de l estat de situació
financera adjunt  Cartera de valors - Derivats  i “Passius corrents - Derivats 

segons la valoració neta sigui positiva o negativa, respectivament.

Segons s’indica en els Estatuts de la SICAV, l Entitat Dipositária, amb
l autorització de la Societat Gestora, pot prestar títols i valors patrimonials del
Compartíment a entitats terceres sempre que es faci a través de programes
estandarditzats de préstec de títols organitzats per o a través d entitats banc ries,
financeres o de liquidació, de renom internacional, especialitzades en aquest
tipus d’operativa i que es rebi una garanda en efectiu o en títols emesos o
garantits per entitats governamentals de la OCDE o per institucions
Supranacionals. Dita garantia ser  en tot moment d un import igual com a
mínim al 100% del valor de mercat deis títols prestat i per la durada del préstec.

d) Valor liquidatiu

El valor liquidatiu es calcula setmanalment i és el resultat de dividir el valor
patrimonial entre el nombre d accions en circulado a la data del cálcul.

El valor de l’ cció s’obté amb els darrers preus disponibles en el punt de valoració per
cada dia de contractació. L hora máxima de contractació són les 12:00 hores del
dia de valoració.

Tota sol licitud de subscripció rebuda abans de les 12 hores d’un dia de valoració
(DV), si s’accepta, es liquidará amb el valor liquidatiu de DV, que es calculará el
dia hábil següent (DV+1) i será abonada al compartíment en DV+3.

Tota sol licitud de subscripció rebuda després de les 12 hores de DV, si s’accepta, es
liquidará amb el valor liquidatiu de DV+1, que es calculará en DV+2 i será abonada
al compartíment en DV+4.

Tota sol licitud de reemborsament rebuda abans de les 12 hores de DV, si s’accepta i
es pot liquidar, es liquidará amb el valor liquidatiu de DV, que es calculará en DV+1
i será abonada al partícip en DV+3.

Tota sol-licitud de reemborsament rebuda després de les 12 hores de DV, si s’accepta
i es pot liquidar, es liquidará amb el valor liquidatiu de DV+1, que es calculará en
DV+2 i será abonada al partícip en DV+4.
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e) Operacions vinculades

La Societat Gestora disposa d una política MiFID de gestió de conflictes d interés.
L objectiu principal d aquesta política és identificar totes aquelles situacions que
donin o puguin donar lloc a potenciáis conflictes d interés i determinar els
procediments i les mesures de control a adoptar per gestionar els mateixos i mitigar
els riscos associats. En particular, aquesta política tracta aquells conflictes
relacionáis amb operacions realitzades amb societats vinculades, assegurant-se que
totes les operacions es realitzen en interés exclusiu deis accionistes i a preus de
mercat.

Concretament, les relacions entre la Societat Gestora i l Entitat Dipositária es recuden
ais contractes de dipositaria convinguts entre les parts en data 1 de juny de 2018.

El 12 de juny de 2014, es va realitzar una addenda al contráete miljangat la qual
s amplia l objecte del contráete inicial. En aquests contractes s esmenta que
Andorra Bañe Agrícol Reig, S.A. vetllará per a que la Societat Gestora o l OIC
compleixi les normes previstes a la llei, ais estatuís i ais prospectes aplicables ais
QIC, en relació al (i) cálcul del valor liquidatiu així com el del preu d emissió i
reemborsament de les accions o participacions de l OIC, (ii) les decisions
d inversió deis QIC i (iii) les distribucions de resultáis de l OIC.

Com a part d aquesta política, la Societat Gestora manté i posa en práctica les accions
organitzatives i administratives efectives amb l’objectiu de dur a terme tots els
passos raonables per prevenir que puguin sorgir potenciáis conflictes d’interés,
incloses les mencionades en el Codi Étic i de Conducta del Grup Andorra Bañe
Agrícol Reig,S.A., així com la part del Comunicat 7/SGOIC de l’AFA que tracta
sobre conflictes d’interés.

Amb data 22 de setembre del 2015, la Societat Gestora i Fimarge, Societat Financera
d’inversió, SA van convenir signar un contráete de delegació de la funció de gestió
deis actius deis compartiments inte rants de l’ALBA SICAV per part de la Societat
Gestora prevista a l’article 62 del text refós de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de
regulado deis organismos d’inversió col lectiva de dret andorra, a favor de
Fimarge.

f) Impostos

Amb data 1 de desembre de 2011 el Consell General del Principat d’Andorra, va
aprovar la Llei 17/2011, de 1’ 1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del
29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, (publicat al BOBA número 80, amb
data 28 de desembre de 2011). Els QIC están subjectes a un tipus de gravamen del
0%.
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El Consell General del Principat d Andorra, en la seva sessió del 21 de juny de 2012,
va aprovar la llei 11/2012 de l Impost General Indirecte (IGI) que va entrar en vigor
F1 de gener de 2013. L Impost General Indirecte grava els lliuraments de béns, les
prestacions de servéis i les importacions realitzades en el territori Andorra per
empresaris o professionals a títol onerós amb carácter habitual o ocasional en el
desenvolupament de la seva activitat económica, amb independencia de la finalitat
0 deis resultáis perseguits en l activitat económica o en cada operació en particular
1 incl s de la condició de Fimportador.

El tipus de gravamen general és d un 4,5%, el reduít d un 1% i l incrementat és d un
9,5% que s aplica a les prestacions de servéis banca is i financers. Amb l entrada
en vigor de la llei 11/2012 del 21 de juny de l Impost General Indirecte i posteriors
modificacions, queda derogada la llei de l Impost Indirecte sobre la prestació de
se véis bancaris i servéis financers del 14 de maig de 2002.

L Impost General Indi ecte suportat peí Compartiment en les despeses per servéis
rebuts i en les comissions associades a Foperativa amb valors es troben registrades
com a major despesa i major cost de Factiu, respectivament.

Amb data 23 de maig del 2013, el Consell General va aprovar la Llei 10/2013 del 23
de maig del 2013, de FAutoritat Financera Andorrana en la que s estableix una taxa
anual de supervisió a les societats gestores d o ganismes d inversió col lectiva així
com deis organismes d inversió col lectiva (QIC) de dret andorra en funció de la
seva tipología. El 4 de juliol del 2018 es va publicar al BOFA la Llei 12/2018, del
31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Autoritat
Financera Andorrana pe  la qual es modifica la Taxa de supervisió del Organismes
d'inversió col lectiva de dret andorra. Per Fexercici 2020, cadascuna de les
SICAV s ha estat gravada amb una taxa de 1.800 euros que es reparteix linealment
ent e el nombre de compartiments que integren la SICAV, i una taxa fíxa de 800
euros per compartiment. La totalitat de la taxa anual de supervisió suportada peí
Compartiment es troba  egistrada a Fepígraf  Impostos  de Festat de resultat global
adjunt.

(4) Distríbució de Resultáis

La distríbució del resultat del Compartiment del període fmalitzat al 31 de desembre de
2019, ap ovada per la Junta General d Accionistes de 30 de mar? de 2020, ha estat el
següent:

Euros

Bases de repartiment
Benefícis de Fexercici 728.431

Distríbució
Resultáis d’exercicis anteriors 728.431

728.431
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La proposta de distribució del resultat del Compartiment de l exercici finalitzat el 31 de
desembre de 2020, formulat pels Administradors i pendent d aprovació per la Junta
General d Accionistes, és com segueix:

Euros

Bases de repartiment

Beneficis de l exercici 486.752

Distribució
Resultáis d exercicis anteriora 486.752

486.752

(5) Gestió de riscos

Els riscos financers són inherents a les activitats de l’Organisme i la Societat Gestora
disposa i té establerts els mecanismes necessaris per controlar l’exposició a les
variacions deis mercats (tipus d’interés, tipus de canvi, variacions de preus), així com
els riscos de liquiditat i els riscos de crédit. La Societat Gestora de l'Organisme és
responsable d'identificar, mesurar i realitzar un seguiment continu deis riscos
financers, gestionar-los i dur a terme les accions necessáries en cas que esdevingués
necessari.

a) Compliment de límits d inversió

Els coeficients i límits a les inversions establerts legalment mitiguen els riscos
financers ais quals s’exposa l Organisme. En aquest sentit, laLlei 10/2008, del 12
de juny, de regulació deis organismes d'inversió col lectiva de dret andorra,
estableix una serie de coeficients normatius que limiten aquesta exposició i que són
controláis per la Societat Gestora. L’Organisme está classificat dins d’una categoria
i compta amb una política d’inversió que es descriu al prospecte complet a
disposició deis accionistes.

L’Organisme empra derivats i altres instruments financers mantinguts per negociar en
relació a les activitats de gestió del risc. La Societat Gestora avalúa 1’estructura del
risc abans d’entrar en cobertures económiques i monitoritza l’efic cia d’aquestes
cobertures per tal de mitigar el risc existent de forma continua.

Els coeficients legáis i el seu compliment són objecte d’un seguiment específic per la
Societat Gestora. A tancament deis exercicis anuals 2020 i 2019 no s’ha observat
cap incompliment respecte ais límits anteriors.

(Segueix)



20

GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Notes ais Estats Financers

b) Sistemes de mesura deis riscos Financers

Els riscos financers ais quals está exposat l Organisme són, en termes generáis, el risc
de liquiditat, el risc de crédit i el risc de mercat, el qual inclou el risc de tipus
d interés, de tipus de canvi i les variacions de preus. La Societat Gestora
monitoritza, per a cada tipología de risc, les respectives exposicions i
concentracions i mesura les sensibilitats deis resultats de l Organisme a les
fluctuacions deis mercats.

La Societat Gestora realitza una análisi emprant métodes de mesurament del risc de la
cartera de l’Organisme. Les principáis métriques de risc contemplen la volatilitat,
el tracking error i el VaR (Value-At-Risk), que es complementa amb altres análisis,
entre les quals, el Back Test, el VaR condicional com a estimació de la magnitud
de la pérdua en cas d’excedir el VaR i el Stress testing, si s’escau, que mostra com
es comportaría la carter  davant d una serie de situacions extremes.

c) Risc de liquiditat

El risc de liquiditat és el risc que l’Organisme no pugui atendré els compromisos de
pagament associats a passius financers pels quals calgui entregar efectiu o realitzar
altres actius financers. Aquest risc s’esdevé davant la possibilitat que l’Organisme
hagi de satisfer els seus passius financers o liquidar accions abans de l’esperat. En
aquest sentit, l’Organisme está exposat a la liquidació d’accions de forma
continuada, que pot produir-se en qualsevol moment a discreció de Taccionista al
valor liquidatiu de l’Organisme en aquell moment, calculat i liquidat d acord amb
el que s’estableix al prospecte. La Societat Gestora monitoritza de forma periódica
la posició de liquiditat de l’Organisme a través de:

- El promig de dies necessari per a vendre la cartera d’actius de l’Organisme
davant d’un escenari de liquidació ordenada. A 31 de desembre del 2020 el
promig de dies necessaris era 1,1 dia.

- El percentatge de l’Organisme liquidable en menys de 5 dies, mesurat peí rati
actius de la cartera liquidables en menys de 5 dies dividit peí patrimoni net
de l Organisme. A 31 de desembre del 2020 el rati es sitúa en el 100%. Per
aquest Organisme es considera que la Societat Gestora ha d’inveitir almenys
un 70% en instruments liquidables en menys de 5 dies.

d) Risc de mercat

El risc de mercat és el risc que el valor raonable o els fluxos d’efectiu fliturs vari'm en
resposta a canvis en les variables de mercat com els tipus d’interés, els tipus de
canvi i els preus deis índexs de referéncia i deis instruments financers de
l Organisme. El risc máxim en el cas deis instruments financers de l’Organisme és
el seu valor raonable.

(Segueix)
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A continuació es mostra Pexposició de l Organisme ais següents riscos:

(i) Risc de tipus d interés

El risc de tipus d inte és deriva de la possibilitat que variacions i fluctuacions deis
tipus d inter s afectin els fluxos de caixa futurs o el valor raonable deis
instruments financers. L’impacte en el preu deis Instruments de renda fixa és,
per temes generáis, redu'ít en actius amb venciment a curt te ini i elevat en
actius de llargtermini. Aquest impacte s’estima de manera aproximada a partir
de la duració modificada o sensibilitat.

La següent taula mostra el valor raonable deis instruments amb exposició al risc
de tipus d’inte és de l’O ganisme, classificats per data de venciment o de
repreciació contractual.

A 31 de Desembre de 2020 0-2 anys 2-7 anys 7-15 anys Mes de 15 anys

Actius
Valors representatius de deute 912.397 640.817 102.275 -

Instruments de patrimoni - - - -
Organismes d'inversió coMectiva - 1.466.778 815.796 -
Dipósits en entitats de Crédit - - - -

Derivats - - - -
Altres - - - -
Efectiu i equivalents d efectiu 521.360 - - -

TOTAL D'ACTIUS QUE MERITEN INTERÉS 1.433.757 2.107.595 918.071 -

Passius
Passius financers - - - -

TOTAL DE PASSIUS QUE MERITEN INTERÉS - - - -

Efecte deis derivats de cobertura . _ . .

TOTAL EXPOSICIÓ TIPUS INTERÉS PER TRAMS 1.433.757 2.107.595 918.071

A 31 de Desembre de 2019 0-2 anys 2-7 anys 7-15 anys Mes de 15 anys

Actius
Valors representatius de deute 494.787 1.214.458 - -
Instruments de patrimoni - - - -
Organismes d'inversió col-lectiva 309.397 565.004 377.508 -

Dipósits en entitats de Crédit - - - -
Derivats 799 - - -

Altres - - - -
Efectiu i equivalents d efectiu 1.118.765 - - -

TOTAL D'ACTIUS QUE MERITEN INTERÉS 1.923.748 1.779.462 377.508 -

Passius
Passius finalicéis - - - -

TOTAL DE PASSIUS QUE MERITEN INTERÉS - - - -

Efecte deis derivats de cobertura _ _ _ _

TOTAL EXPOSICIÓ TIPUS INTERÉS PER TRAMS 1.923.748 1.779.462 377.508 .

La major part deis instruments de l’Organisme amb exposició al risc de tipus
d’interés es concentren en dipósits amb entitats de cr dit i instruments de deute
de pai'sos de l’OCDE.

No sensible

3.920.783
366.964

4.287.7 7

4.287.747

No sensible

3.592.777
343.322

3.936.099

3.936.099
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La taula següent mostra la sensibilitat en el patrimoni de l Organisme davant
canvis deis tipus d interés essent la resta de variables constants. La mesu a
utilitzada per avaluar aquest riso és la sensibilitat a desplapaments p ral lels de
la corba de tipus d interés de 50 punts básics. En el cas que hi hagin cobertures
amb de iváis, els cálculs de les sensibilitats s’ajusten per les posicions
d aquests instruments i reflecteixen les exposicions netes al risc de tipus
d’interés.

Sensibilitat
increment tipus Impacte en
(50 punts básics) Patrimoni Net (Eur)

A 31 de desembre del 2020 (0,94%) (81.559)
A 31 de desembre del 2019 (0,6%) (47.763)

(ii) Risc de tipus de canvi

El risc de tipus de canvi és el risc que el valor deis instruments financers
denomináis en divises diferents a l’euro variin a causa de les fluctuacions que
poguessin experimentar els tipus de canvi de les divises estrangeres.

L’Organisme inverteix en instraments financers denomináis en divises diferents
de l’euro i, conseqüentment, el valor d’aquests instruments es troba afectat

favorablement o desfavorable per fluctuacions en els tipus de canvi.

La següent taula mostra l’exposició de l’Organisme a 31 de desembre 2020 i 2019
a divises estrangeres, incloent les exposicions per deriváis:

31/12/2020 31/12/2019
Import en % sobre el total Import en % sobre el

Divisa  euros patrimoni euros total patrimoni

Dólars nord-americans 1.243.343 14,29% 1.027.929 12,9%
Lliures esterlines 972.331 11,17% 545.328 6,8%
Francs Su'issos 216.694 2,49% 169.203 2,1%
Dolar Canadenc 193.472 2,22% 281.456 3,5%
Corona Noruega 385.705 4,43% 412.658 5,2%
Corones Daneses 197.844 2,27% 175.007 2,2%
Corones Sueques 540.410 6,21% 141.699 1,8%

La següent taula mostra la sensibilitat del compte de resultáis de l’Organisme a 31
de desembre 2020 i 2019 a variacions de 1’1% del tipus de canvi en les
principáis divises estrangeres en qu  inverteix, essent la resta de vari bles
constants.

(Segueix)
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Impacte monetavi en Patvimoni Net (Ear)
Divisa 31/12/2020 31/12/2019

USD (12.433) (10.279)
GBP (9.723) (5.453)
CHF (2.167) (1.692)
CAD (1.935) (2.815)
NOK (3.857) (4.127)
DKK (1.978) (1.750)
SEK (5.404) (1.417)

Impacte en % sobre el Patrimoni Net
Divisa 31/12/2020 31/12/2019

USD (0,14%) (0,13%)
GBP (0,11%) (0,07%)
CHF (0,02%) (0,02%)
CAD (0,02%) (0,04%)
NOK (0,04%) (0,05%)
DKK (0,02%) (0,02%)
SEK (0,06%) (0,02%)

L efecte en el cas de variacions negatives de 1  1% del tipus de canvi en les divises
estrangeres seria el mateix efecte que l indicat a la taula anterior, pero amb el
signe contrari.

('iii lRisc de preu

El  isc de preu és el risc de variacions desfavorables en el valor raonable
d Instruments de patrimoni o deriváis sobre instruments de patrimoni com a
resultat de canvis en els preus d aquests instruments o en els índexs ais quals
estiguin vinculats.

Les principáis exposicions de l Organisme al risc de preu són les inversions en
inst uments de patrimoni cotitzats en mercáis de l OCDE. L Organisme
gestiona aquest risc diversificant les inve sions en diversos sectors económics,
países, i árees geogr fiques, i conseqüentment, limitant-ne les concentracions.

Per aquest Organisme les tardes que mostren la concentració en instruments de
patrimoni per área geográfica i per secto  d activitat a 31 de desembre del 2020
i 2019, es troben detallades a la nota de risc de crédit. L’Organisme inverteix
en instruments de deute i mercat monetari i es considera més representatiu
mostrar la diversificado geográfica i sectorial deis riscos de crédit.

(Segueix)
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El risc de preu es mesura i quantifica en temes del Value-at Risk (VaR), que
reflecteix la pérdua estimada de la cartera d actius de l Organisme davant d un
moviment advers de mercat per a un període de temps defmit i amb una
probabilitat deten inada (interval de confian a). Aquest cálcul es realitza en
base a models estadístics i informació histórica, amb dades diáries i sota els
següents parámetres: 99% de nivell de confíanpa i per períodes de tinen a d  1
mes i d un 1 any d acord amb l’estratégia d’inversió de l’Organisme. La
metodología de c lcul és paramétrica, si bé es contrasta amb les metodologies
de simulació histórica i de Montecarlo. Com a mesura complementaria es
calcula el VaR condicional (C-VaR). A la següent taula es mostren les
métriques de l’Organisme a 31 de desembre de 2020 i 2019.

31/12/2020 31/12/2019
Sobre la cartera d'actius de l'Organisme 

VaR interval confíanpa 99%, horitzó temporal 1 mes 8,70% 4,17%

VaR interval confíanpa 99%, horitzó temporal 1 any 29,45% 14,11%

C-VaR interval confíanpa 99%, horitzó temporal 1 any 37,71% 17,70%

e) Risc de crédit

El risc de crédit representa la pérdua potencial en el cas que alguna contrapartida no
compleixi amb les seves obligacions contractuals de pagament.

La Societat Gestora de l’Organisme mitiga el risc de crédit amb els límits d’inversió,
diversificant i limitant les concentracions per emissor i sector. En aquest sentit, el
valor peí qual es mostren ais estats financers de l’Organisme els saldos deutors i
altres inversions que meriten interés, inversions en el mercat monetari, instruments
de de te i efectiu, representa la máxima exposició de l’Organisme al risc de crédit.

Les principáis exposicions de l Organisme al risc de crédit són les inversions en
instruments de deute cotitzats en mercats de l’OCDE i els dipósits en entitats de
crédit.

La següent taula mostra la diversificado de les inversions en instruments de deute i
mercat monetari de l’Organisme per qualificació crediticia de l’instrument o, si
aquest no en té, de l’emissor, a 31 de desembre de 2020 i 2019. Per les inversions
en altres Organismes d’inversió col lectiva es considera que  No aplica .

(Segueix)
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Ratin  creditici (% sobre el total patrimoni) 31/12/2020 31/12/2019
AAA / Aaa 11,96% 12,7%
AA+/Aaal 1,43% 1,8%
AA / Aa2 1,59% 0,0%
AA- / Aa3 2,27% 2,2%
A+/A1 - 5,6%
A/A2 11,16% 1,9%
A-/A3 2,01% 3,8%
BBB+/Baal 3,58% 1,9%
BBB / Baa2 17,01% 27,6%
BBB- / Baa3 5,49% 5,0%
BB+ / Bal 1,23% 2,8%
BB / Ba2 14,02% 11,0%
BB-/Ba3 3,66% 1,3%
B+/B1 1,17% 1,3%
Inferior a B+/B1 1,29% -

No aplica 22,14% 21,1%

Les següents taules mostren la concentració del risc creditici de l Organisme en
Instruments de deute i mercat monetari per área geogr fica i per sector d activitat a
31 de desembre de 2020 i 2019. Per les inversions en Exchange-Trade Funds es
considera Párea geográfica i el sector d activitat de l índex de renda fixa que
repliquen, mentre que les inversions en altees Organismes d inversió col lectiva es
classifiquen com a  genéric (fons inversió) .

% patrimoni per área  eo ráfica  31/12/2020
Estats Units 12,71%
Zona Euro 36,61 %
Andorra 6,20%
Global 35,40%
Regne Unit 9,10%

% patrimoni per área geo ráfica  31/12/2019

Estats Units 13,0%
Zona Euro 60,0%
Andorra 1,2%
Regne Unit 9,4%
Canadá 6,8%
Dinamarca 2,5%
Israel 1,7%
Suecia 3,7%
Suíssa 1,7%

(Segueix)
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% patrimoni per sector activitat 31/12/2020 31/12/2019

Genéric (Fons Inversió) 30,40% 23,3%
Consum cíclic 8,00% 8,6%
Financer 1,22% 1,6%
Materials básics 1,28% 10,3%
Tecnología 3,40% 2,1%
Govern 9,30% 11,2%
Consum no cíclic 26,10% 31,7%
Telecomunicacions 2,80% 5,0%
Industrial 12,20% 6,2%

A 31 de desembre de 2020 i 2019, no hi ha imports impagats ni deterioráis.

Neteig d actius i passi s fmancers

Donat que la Societat no disposa de ISDA master agreements ni altres acords similars,
no hi ha neteig d actius ni passius financers.

(6) Valor raonable d’actius i passius fmancers

Els actius i passius el valor raonable deis quals es desglossa en aquests estats fmancers es
classifiquen en la jerarquia de valor raonable que es descriu a continuació, d’acord
amb els inputs que són significatius per al cálcul del valor raonable.

- Nivell 1: els valors raonables s’obtenen de preus cotitzats (sense ajustar) d’actius
o passius idéntics en mercáis actius.

- Nivell 2: els valors raonables s’obtenen d’aplicar técniques de valoració per a les
quals els inputs significatius per al cálcul són observables directament o
indirecta.

- Nivell 3: els valors raonables s’obtenen d’aplicar técniques de valoració per a les
quals els inputs significatius per al cálcul no són observables.

L’avaluació de la significativitat deis inputs requereix un judici expert, considerant factors
específics a cada actiu o passiu. En aquest sentit, més endavant en aquest apartat
s’inclou un detall deis principáis inputs emprats en la valoració deis instruments de
nivell 2 i 3.

a) Actius i passius reconeguts valorats a valor raonable

La taula següent mostra la classificació, a 31 de desembre, deis actius i passius que es
reconeixen a l’estat de situació fmancera peí se  valor raonable:

(Segueix)
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Actius financers
Valors representatius de

dente
Instruments de  atrimoni
Organismos d'Inversió

Col lectiva
Derivats

31/12/2020 31/12/2019 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

1.655.489 ' ' 1.655.489

3.920.783 - - 3.920.783

2.649.538 ' " 2.649.538

1.629.380 79.865 - 1.709.245

3.592.777 - - 3.592.777

1.595.231 1.595.231

Passius financers
Derivats

b) Altres actius i passius

Per a la resta d actius i passius, el valor comptable és aproximadament el seu valor
raonable, incloent-hi l efectiu, dipósits en entitats de crédit, inversions en el me cat
monetari i la resta de saldos deutors i creditors.

c) Transferéncies entre nivells

No s han produ'ít moviments durant els exercicis 2020 i 2019 entre nivells de la
jerarquía de valor raonable.

d) Tecnia ues de valoració

A continuació es descriuen els principáis métodes de valoració i els inputs emprats en
Festimació del valor raonable deis instruments de nivell 2 i 3, segons el tipus
d instrument, durant els exercicis 2020 i 2019.

Valor Valor

Técniques de Inputs Rang de raonable raonable

valoració significatius valors 31/12/2020 31/12/2019

Instruments financers de
nivell 2 -

Valors representatius de 79.865
dente "

Instruments de patrimoni - - - _

Organismos d'Inversió Report financer Report "

Col lectiva publicat per la gestora financer del
del fons fons

Derivats - - "

Instruments financers de - -

nivell 3
Derivats - - - " "

(Segueix)
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Deutors

A 31 de desembre de 2020 i 2019 aquest apartat no és d aplicació en els presents Estats
Financers.
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(9) Instruments financers

a) Estr ctura deis Instruments financeres

El detall del saldo d aquest epígraf de l estat de situació fínancera a 31 de desembre de
2020 i 2019 és com segueix:

Euros

31/12/2020 31/12/2019

Valors representatius de deute 1.655.489 1.709.245
Instruments de patrimoni 3.920.783 3.592.777
Organismes d’Inversió Col lectiva 2.649.538 1.595.231
Dipósits - -

Derivats - 799
Altres

8.225.810 6.898.052

A la nota 20 es detallen les inversions que composen Fepígraf  Instruments Financers 
a 31 de desembre de 2020 i 2019 de l estat de situació fínancera adjunt, així com les
seves ca acterístiques principáis.

b) Valors representatius de deute

La composició de l cpíg af  Instruments financers - Valors representatius de deute  de
l estat de situació fínancera adjunt a 31 de desembre de 2020 i 2019 és la següent:

Euros

31/12/2020 31/12/2019

Valors representatius de deute
Deute p blic 806.202 793.410
Renta fíxa privada cotitzada
(art. 20.3.a ib déla Llei 10/2008) 849.287 915.835

Inversions moroses o en litigi
Valors no cotitzats

1.655.489 1.709.245

A 31 de desembre de 2020 i 2019, s’inclouen els interessos deis Valors representatius
de deute , per import de 22.842 i 20.896 euros, respectivament

A la nota 20 es detallen les inversions que composen 1’epígraf  Instruments financers
- Valors representatius de deute  a 31 de desembre de 2020 i 2019 de l’estat de
situació fínancera adjunt, així com les seves característiques principáis.
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c) Instruments de patrimoni

La composició de l epígraf  Instruments financers - Instruments de patrimoni  deis
estats de situació financera adjunts a 31 de desembre de 2020 i 2019 está fon ada
per  Accions admeses a cotització”.

A la nota 20 es detallen les accions que composen aquest epígraf a 31 de desembre de
2020 i 2019 deis estats de situació financera adjunts.

d) Organismes d Inversió Col lectiva

La composició de l epígraf “Instruments financers - Organismes d Inversió Col lectiva 
de l’estat de situació financera adjunt a 31 de desembre de 2020 i 2019 és la següent:

Euros

31/12/2020 31/12/2019
Organismes d’Inversió Col lectiva no gestionats

per la mateixa Gestora
Accions i participacions en OICVM

(ait. 20.3.d de laLlei 10/2008) 2.649.538 1.595.231

2.649.538 1.595.231

A la nota 20 es detalla la posició que composa aquest epígraf a 31 de desembre de 2020
de l’estat de situació financera adjunt, així com les seves característiques principáis.

e) Derivats

A la nota 20 es detallen les inve sions per tipología de divisa que formen part del saldo
a 31 de desembre de 2020 i 2019 de l’epígraf “Instruments financers - Derivats  de
l’estat de situació financera adjunt.

(10) Efectiu i equivalents d’efectiu

Els saldos d’aquest epígraf de l’estat de situació financera a 31 de desembre de 2020 i 2019
corresponen a un compte cor en  multi divisa denominat en euros, dólars deis Estats
Units, dólar canadenc, lliures esterlines, francs suíssos, corona sueca, corona danesa i

corona noruega que el Compartiment manté amb Andorra Bañe Agrícol Reig, S.A.

Durant l’exercici 2020 es van meritar ingressos per interessos per import de 164 euros.

Així mateix durant els exercicis 2020 i 2019 s’han meritat interessos de descobert per
import de 137 i 108 euros respectivament.
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(11) Passi s corrents i no corrents

A 31 de desembre de 2020 i 2019, el Compartiment no presenta cap passiu no corrent.

a) Aiustaments per periodifícacions de passiu

Un detall d aquest epígraf de l estat de situació financera a 31 de desembre de 2020 i
2019 és com segueix:

Euros

31/12/2020 31/12/2019

Comissió de gestió 36.413 35.961
Comissió de dipositária 2.819 2.784
Servéis de professionals independents 1.934 3.600

Altres 2.619 2.619

43.785 44.964

(12) Patrimoni

El moviment deis fons propis durant els exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2020
i 2019 ha estat el següent:

Euros

Nombre Valor Patrimoni
d’Accions Liquidatiu Total

Saldos a 31 de desembre de 2018 59.758 91,1923 5.449.473

Subscripcions netes de l exercici 18.739 . 1.793.949
Subscripcions de l exercici 19.379 - 1.858.018

Reemborsaments de l exercici (640) - (64.069)
Altres variacions del patrimoni - - -

Benefíci/(pérdua) de l’exercici - - 728.431

Saldos a 31 de desembre de 2019 78.497 101,5562 7.971.853

Subscripcions netes de l’exercici 2.301 _ 244.780
Subscripcions de l’exercici 4.086 - 411.325
Reemborsaments de l’exercici (1.785) - (166.545)

Altres variacions del patrimoni - - -

Benefici/(pérdua) de l’exercici - - 486.752

Saldos a 31 de desembre de 2020 80.798 107,7172 8.703.385
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Els fons propis están formalitzats en accions, totes d iguals característiques, amb valor
nominal i que confereixen ais seus titulars un dret de propietat sobre els esmentats fons
propis.

Les accions propies es valoren peí valor raonable de la contraprestació entregada.

El valor liquidatiu de les accions que s utilitza com a preu de compra o venda de les accions
és calculat setmanalment per la Societat Gestora en fundó deis fons propis del
Compartiment i del nombre d accions en circulado cada dia.

Addicionalment, adjuntem un detall del benefici per acció (en euros) a 31 de desembre de
2020 i 2019:

31/12/2020 31/12/2019

Resultat de l exercici 486.752 728.431

Nombre d accions 80.798 78.497

Benefici per acció 6,0243 9,2797

(13) Exposicions fora deis estats de situació fmancera

Un detall de les exposicions fora deis estats de situació fmancera a 31 de desembre de 2020
i 2019 és com segueix:

Euros

31/12/2020 31/12/2019

A efectes de cobertura
Compromisos i drets de compra

Futurs compráis
Altres compromisos de compra

Compromisos i drets de venda
Futurs venuts

Altres compromisos de venda   174,167

174.167

A la nota 20 es detallen les inversions que formaven part del saldo a 31 de desembre de
2019 de l epígraf  Instruments Financers - Derivats  de l estat de situació fmancera adjunt
així com les seves característiques principáis.

(14) Ingressos financer 

Durant l exercici 2020 i 2019, s han meritat ingressos pe  interessos per import de 78.282
i 118.706 euros, respectivament.

(Segueix)
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(15) Altres Despeses d Explotació

En termes generáis, quan es modifiquen les comissions dins deis máxims reglamentaris, la
Societat Gestora ho fa públic en la forma legalment establerta, i cas que s elevin per
sobre deis límits, a més dona á lloc al dret de sepa ació deis accionistes ais que es
refereix Fárdele 44.4 de la Llei 10/2008 i que també es recull ais Estatuís del
Compartiment sense que els esmentats reemborsaments puguin donar lloc a cap
comissió de reemborsament o despeses associades al reemborsament de parts.

a) Comissions de gestió i de diposit ria

La comissió de gestió a favor de la Societat Gestora (vegeu nota 1) es merita durant
l any pels servéis de direcció i representació prestáis per aquesta. Un detall de les
comissions de gestió que ha percebut la Societat Gestora durant l exercici acabat el
31 de desembre de 2020 i 2019 és com segueix:

Máxim reglamentan (%)
Efectiu (%)(1)
Base de c lcul
Freqüéncia de liquidació
Import meritat durant Fexercici
Import liquidat du ant Fexercici

Euros

31/12/2020 31/12/2019

1,8%
1,55%

Patrimoni
Trimestral

132.220
131.768

1,8%
1,55%

Patrimoni
Trimestral

120.590
107.956

(1) Impost General Indirecte no inclós (IGI del 9,5%)

(2) No inclou les comissions de gestió indirecta pagades pe  part deis Organismes d Inversió que composen la callera de valors de

la SICAV, a les seves respectives Entitats Gestores. Aqüestes comissions figuren deduides del valor liquidatiu deis esmentats

Organismes d Inversió.

El detall de la comissió de dipositária que ha percebut FEntitat Dipositária durant
Fexercici anual acabat el 31 de desembre de 2020 i 2019 és com segueix:

Euros
31/12/2020 31/12/2019

Patrimoni mitjá diari (després de la comissió de gestió) 7.750.955 7.045.002
Patrimoni custodiat mitjá diari (no inclou tresoreria) 7.007.286 5.852.771
Máxim reglamentan (%) 1,0% 1,0%
Efectiu (%)(1) 0,1% 0,1%
Base de cálcul Patrimoni Patrimoni
Freqüéncia de liquidació Trimestral Trimestral
Import meritat durant Fexercici 10.236 9.336
Import liquidat durant Fexercici 10.201 8.357

(1) Impost General Indirecte no inclós (IGI del 9,5%)
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La comissió de dipositária es calcula sobre el valor d actiu net diari del Compartiment,
sense dedúcelo previa de l import de la comissió.

Un detall del capítol d altres despeses d explotació de l estat de resultat global a 31 de
desembre de 2020 i 2019 és com segueix:

Euros

Entitat que presta el servei 31/12/2020 31/12/2019

Comissió de gestió
Andorra Gestió Ag ícol Reig,

SAU SGOIC 132.220 120.590
Comissió de dipositária Andorra Bañe Agrícol Reig, SA 10.236 9.336
Servéis de professionals

independents Deloitte/KPMG, SLU 3.867 3.600
Impostes AFA 2.619 3.835

Altres (1.410) 82

147.532 137.443

La rátio resultant de dividir el total de les despeses generáis, peí patrimoni mitj  del
Compartiment de l exercici 2020, és del 2,12%. Així mateix, la r tio TER (Total
Expenses Ratio) resultant de dividir el total de les despeses generáis a carree del
Compartiment, excepte les transaccionals, peí patrimoni mitjá del Compartiment de
l exercici 2020, és del 1,97%.

La rátio resultant de dividir el total de les despeses generáis, peí patrimoni mitjá del
Compartiment de l’e ercici 2019, és del 2,33%. Així mateix, la rátio TER (Total
Expenses Ratio) resultant de dividir el total de les despeses generáis a cárrec del
Compartiment, excepte les transaccionals, peí patrimoni mitjá del Compartiment de
l’exercici 2019, és del 2,00%.

Degut a que el Compartiment inverteix més del 10% del seu patrimoni net en un altre
QIC s’ha de calcular la TER (Total Expenses Ratio) sintética, que és igual a la relació
entre els costos totals de fimeionament del Compartiment expressats en la seva TER
i totes les despeses suportades peí Compartiment a través de les OIC subjacents
dividits peí valor net mitjá d’inventari del Fons, resultant en 1,06%.

b) Altres comissions

Segons el que s’estableix al Prospecte Complert del Compartiment, aquest no percep
cap comissió de subscripció i reemborsament.
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(16) Saldos i transaccions amb parts vinculades

a) Operacions amb parts vinculades

La Societat Gestora, Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU, SGOIC, és l encarregada de
proveir de tots els servéis de gestió i administració relacionáis amb la operativa del
Compartiment. Les despeses incorregudes peí Compartiment en concepte de
comissió de gestió a la Societat Gestora es detallen a la nota 15(a) d aquests estats
financers i es meriten durant l any pels servéis de direcció i representació prestats
per aquesta.

L Entitat Dipositária, Andorra Bañe Agrícol Reig, SA, és responsable de la custodia
deis valors mobiliaris, actius financers, instruments financers i efectiu que integren
Factiu del Compartiment. Les despeses incorregudes peí Compartiment en concepte
de comissió de dipositaria es detallen a la nota 15(a) i aquesta es calcula sobre el
valor de l actiu net diari del Compartiment, sense deducció previa de l import de la
comissió.

El detall deis saldos deis estats financers adjunts a 31 de desembre de 2020, derivats
de les transaccions efectuades peí Compartiment amb entitats i persones vinculades
i amb entitats del Grup de la Societat Gestora, es presenta a continuació:

Euros

Altres parts
vinculades

Actiu:
Efectiu i equivalents d efectiu (Nota 10) 521.360
Estat de resultat global:
Comissions de gestió (Nota 15) 132.220
Comissions de diposit ria (Nota 15) 10.236

Un detall de les participacions que té l Entitat Dipositária, la Societat Gestora i d altres
entitats vinculades al Compartiment en el patrimoni del Compartiment a 31 de
desembre de 2020 i 2019, és com segueix:

Participacions/ accions en mans del dipositari
Participacions/ accions en mans de la gestora

Participacions/ accions en mans d altres
entitats vinculades a l’OIC:

- Fimarge, SFI

Euros

31/12/2020 31/12/2019

Nombre de
% sobre el
total de les Nombre de

% sobre el
total de les

Participacions Participacions Participacions Participacions

_ 0,0% _ 0,0%
- 0,0% - 0,0%

3.978 4,92% 3.978 5,07%

3.978 4,92% 3.978 5,07%
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b) Remuneracions al personal cla 

Aquest apartat no és d aplicació en els presents estats financers.

(17) Fets Rellevants

En data 11 de mar? del 2020, FOrganització Mundial de la Saint va declarar el brot de
Coronavirus COVID19 una pandémia, degut a la seva rápida propagació peí món i havent
afectat més de 150 pai'sos.

La majoria de Governs están prenent d en á mesures restrictives per contenir la propagació
d aquest virus que est  afectant de forma significativa Feconomia global, degut a la
interrupció o alentiment de les cadenes de subministrament i a Fincrement de la incertesa
política, social i económica, evidenciat entre altres per una major volatilitat en el preu deis
actius, deis tipus de canvi i deis tipus d interés.

En data 2 d abril del 2020 es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d Andorra la  Llei
3/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació d emergéncia sanitária causada
per la pandémia de SARS-CoV-2  mitjanfant la qual es posen en vigor una série de
mesures encaminades a fer front a la esmentada situació d emergéncia. Aquesta llei ha
sigut desenvolupada i modificada per una série de mesures entre les que destaquen:

- Decret de 24 de marq de 2020 d’aprovació d un programa extraordina i d’avals
per a empreses i negocis per la situació d’emergéncia sanitária causada per la
pandémia de SARS-CoV-2 modifícat per decret de 30 de marf de 2020.

- Llei 5/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergéncia
sanitária causada per la pandémia de SARS-CoV-2

Decret de 20 de maig de 2020 d’aprovació d’un segon programa extraordinari
d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergéncia sanitária causada per
la pandémia de SARS-CoV-2 modifícat per decret de 18 de novembre de 29020.

- Llei 7/2020 de mesures excepcionals i urgents en matéria processal i
administrativa, per la situació d’emergéncia sanitária causada per la pandémia de
SARS-CoV-2.

- Decret de 9 de juny de 2020 de declaració parcial de la fí de la situació
d’emergéncia sanitária causada per la pandémia de SARS-CoV-2.

- Acord sectorial promogut per FABA sobre ajornament d’operacions de
fínanfament de clients afectats económicament peí COVID aprovat en data 11 de
juny de 2020.

A la data de formulado deis presents estats financers, el Consell d’administració de la
SICAV considera que Fimpacte d’aquesta crisi sobre Forganisme i sobre el seu
patrimoni, la seva situació fínancera, el resultat de les seves operacions i flux d’efectiu
no ha sigut signifícatiu, si bé encara no és possible estimar amb sufícients garanties
Fimpacte que en un futur pugui produir-se.
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(18) Fets posteriors

En data 13 de gener del 2021, l Autoritat Financera Andorrana sol licita resoldre el
contráete de delegació de la gestió deis actius, de data 22 de setembre del 2015 i
posteriorment modifícat en data 29 de gener del 2019 i 23 de setembre del 2019, en
virtut del qual la Societat Gestora va delegar a Fimarge, Societat Financera d Inversió,
SA (en endavant  Fimarge ) la gestió de l actiu del present OIC i deis corresponents
compartiments que l integren, incloent les decisions d inversió i desinversió i l exercici,
a través del dipositari, deis drets económics i polítics inherents ais actius.

Arrel d aquesta modificació, es formalitza un nou contráete on Fimarge passa a ser assessor
en materia d inversions del present OIC i deis corresponents compartiments que
l'integren.

A la data de formulació deis presents estats financers, la Societat Gestora ha sol licitat la
inscripció al registre de l Autoritat Fi ancera Andorrana deis canvis esmentats i deis
documents constitutius del present OIC degudament actualitzats i ha posat a disposició
deis accionistes una comunicació informativa amb un termini de preavís de 30 dies
naturals, a la conclusió del qual tots els canvis aquí esmentats entraran en vigor.

(19) Compliment de les normes legáis

Els Administradors de la Societat Gestora no tenen coneixement de que s’hagi produit cap
incompliment de les liéis, decrets, reglaments i comunicats de l’AFA vigents al
Principat d’Andorra que li són d aplicació.

Llei 10/2008 del 12 de iunv, de Regulació deis Organismes d Inversió Col-lectiva de Dret
Andorr .

Amb data 12 de juny de 2008 el Consell General del Principat d’Andorra, va aprovar la
Llei 10/2008 del 12 de juny, de Regulació deis Organismes d’Inversió Col-lectiva de

dret andorra  amb l’objectiu d’establir uns criteris de transparencia que permetin ais
inversors disposar de la suficient infonnació, així com establir les responsabilitats i
obligacions de les entitats que participen en la gestió, en la diposit ria, en
l’administració i distribució i en tots els servéis complementa s.

Aquesta Llei deroga els articles 11,12 i 13 de la Llei de regulació de les facultáis operatives
deis diversos components del sistema financer, del 19 de desembre de 1996 i estipula
entre d’altres els següents aspectes:

- Només poden ser Societats Gestores d’OIC de dret andorra les entitats financeres de
dret andorra autoritzades en la gestió d’OIC.

- Només poden ser dipositaris d’Organismes d’Inversió de dret andorrá les entitats
banc ries de dret andorrá i les entitats de crédit o autoritzades deis estats
membres, de l’OCDE o d’altres estats tercers amb unes normes cautelars que

l’AFA consideri equivalents a les vigents a Andorra que estiguin en disposició
de prestar els servéis que són de la competencia de les entitats dipositáries i
assumir les responsabilitats derivades segons la Llei 10/2008, de 12 de juny, i que
siguin autoritzades a desenvolupar aquesta fundó per l’organisme supervisor del
seu país.

(Segueix)
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- La Societat Gestora i l Entitat Dipositária han de vetllar perqué no es produeixin
conflictes d interessos i, en cas que es produeixin, reconduir la situació per tal de
no malmetre els interessos deis inversors.

- Una mateixa entitat no pot assumir simultániament les funcions de Societat Gestora
i d Entitat Dipositária.

- La Societat Gestora i l Entitat Dipositária  an d actuar, en l exercici de les seves
funcions, de forma independent i exclusivament en interés deis accionistes.

Llei 17/2011. de 1  1 de desembre. de modificació de la Llei 95/2010. del 29 de desembre.
de l Impost sobre Societats.

Amb data 1 de desembre de 2011 el Consell General del Principat d Andorra, va aprovar
la Llei 17/2011 de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l Impost
sobre Societats, (publicada al BOFA n mero 80 amb data 28 de desembre de 2011). Els
QIC están subjectes a un tipus de gravamen del 0%.

Llei 11/2012. del 21 de iuny. de l Impost General Indirecte.

El Consell General del Principat d Andorra, en la seva sessió del 21 de juny de 2012, va
aprovar la llei 11/2012 de l Impost General Indirecte (IGI) que va entrar en vigor P1 de
generde2013. L Impost General Indirecte grava els lliuraments de béns, les prestacions
de servéis i les importacions realitzades en el territori Andorrá per empresaris o
professionals a títol onerós amb carácter habitual o ocasional en el desenvolupament de
la seva activitat económica, amb independéncia de la fmalitat o deis resultats perseguits
en Pactivitat económica o en cada operació en particular i inclús de la condició de
Pimportador. El tipus de gravamen general és d un 4,5%, el redu'ít d un 1% i
Pincrementat és d un 9,5% que s aplica a les prestacions de ser-veis bancaris i financers.
Amb Pentrada en vigor de la llei 11/2012 del 21 de juny de PImpost General Indirecte
i posteriors modificacions, queda derogada la llei de Pimpost indirecte sobre la prestació
de ser-veis bancaris i servéis financers del 14 de maig de 2002.

L’Impost General Indirecte suportat peí Compartiment en les despeses per servéis rebuts i
en les comissions associades a Poperativa amb valors es troben registrades com a major
despesa i major cost de Pactiu, respectivament.

Llei 17/2019. del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013. del 9 de maig. sobre els
re uisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del
sistema fínancer. la protecció de Pinversor, Pab s de mercat i els acords de garantía
financera.

En la seva sessió del 9 de maig del 2013, el M.I. Consell General, va aprovar la Llei 8/2013
sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats
operatives del sistema fínancer, la protecció de Pinversor, Pab s de mercat i els acords
de garantía financera.

La fmalitat d’aquesta llei és mantenir un sistema fínancer estructuralment i funcionalment
sólid, apostant per una clarificació del marc legal vigent a Andorra que regula el sistema
fínancer, unificant així en un únic text les disposicions de la Llei 14/2010 i les
disposicions vigents de la Llei d’ordenado del sistema fínancer andorrá de 27 de
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novembre de 1993, albora que incorpora a la legislació andorrana els compromisos
adquirits sobre infonnació privilegiada i manipulació i ab s de mercat amb la signatura
de l Acord Monetari amb la Unió Europea.

Aquesta Llei recull els principis establerts en la directiva comunitaria 2004/39/CEE, del
Parlament Europeu i del Consell, del 21 d abril del 2004, coneguda com a MiFID
(Markets in Financial Instruments Directive), relatius a les normes etiques i de conducta
que han de complir les entitats financeres d inversió.

L aprovació de la Llei 8/2013 comporta la derogació deis árdeles 1 a 7, 18 a 44 i 46 a 55
de la Llei 14/2010 de régim jurídic de les entitats bancáries i de régim administratiu de
les entitats operatives del sistema fmancer; i la derogació de la Llei d ordenado del
sistema fmancer andorra de 27 de novembre de 1993.

Amb data 15 de febrer de 2019 el Consell General del Principat d Andorra, va aprovar la
Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre

els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del
sistema fmancer, la protecció de l inversor, Fabús de mercat i els acords de garantía
fmancera  atesa la importancia de l Acord Monetari subscrit entre el Principat
d’Andorra i la Unió Europea, amb l’objectiu de complir la totalitat d’aquestes directivos
i de les seves normatives d’implementació.

Llei 10/2013, del 23 de maig. de 1 Autoritat Financera Andorrana.

En la seva sessió del 23 de maig del 2013, el M.I. Consell General, va aprovar la Llei
10/2013 de l Institut Nacional Andorra de Finances (INAF).

La finalitat d aquesta llei és dotar a l’INAF deis mitjans necessaris per a la consecució deis
seus objectius, albora que ampliant-los, tenint en compte la globalitat de l’ámbit
d actuació de l’INAF en un context d expansió internacional del sistema fmancer
andorra, a l evolució deis mercats financers a nivell internacional, i ais compromisos
adquirits per Andorra amb la firma de l Aco d Monetari amb la Unió Europea.

L’aprovació de la Llei 10/2013 comporta la de ogació de la Llei 14/2003 de l’Institut
Nacional Andorra de Finances; la derogació de l’article 45 de la Llei 14/2010 de régim
jurídic de les entitats bancáries i de régim administratiu de les entitats operatives del
sistema fmancer; i la derogació de l’article 22 de la Llei de regulado deis criteris de
solvéncia i liquiditat de les entitats financeres del 29 de febrer de 1996, entre abres
regulacions.

El 4 de juliol del 2018 es va publicar al BOPA la Llei 12/2018, del 31 de maig, de
modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Institut Nacional Andorrá de
Finances. Amb la seva entrada en vigor, esdevenen aplicables de fonna ¡inmediata les
modificacions aportades ais árdeles de la Llei 10/2013 concernint el canvi de nom de
l’INAF, anomenant ara AFA (Autoritat Financera Andorrana), i la modificació deis
imports de la taxa de supervisió, entre abres.
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(20) Composició de la cartera d inversions financeres

La composició de la cartera d inversions financeres a 31 de desembre de 2020 és la següent:
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La composició de la cartera d inversions financeres a 31 de desembre de 2019 era la
següent:
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ENTORN EXTERIOR I COMPORTAMENT DE I ECONOMIA GLOBAL AL 2020

2020 fou un any especialment convuls pels mercáis financers i per a l'economia en general
degul a la pandemia del Covid-19 i la seva rápida expansió a gran escala que es va veure
propiciada, en un primer moment, per subestimar la seva relleváncia i, posteriorment,
per la manca d agilitat de molts pa'ísos a l hora d implementar mecanismes de contenció.

La majoria de les mesures adoptades inicialment -de confinament i paralització de la
producció- foren dr stiques i els mercáis les van acollir amb una caiguda abrupta en la
majoria d actius financers i una forta davallada de la liquiditat.

A partir de mitjans de marp, mitigat parcialment el pánic inicial, els Bañes Centráis van
comen ar a intervenir injectant liquiditat en quantitats sense precedents a través
d importants mesures fiscals i monetáries que van servir de recolzament per a una
posterior recuperado récord. En política monetária va destacar l'aprovació després d'una
llarga negociació de l'esperat Fons de Reconstrucció Europeu que es va xifrar finalment
en 750 bilions d'euros. Aquest acord, condicionat a fer un  s específic deis fons per part
deis pai'sos receptors i a la implementació efectiva de reformes, es va erigir en un suport
important per a les economies especialment afectades per la crisi sanitária. Aquest acord
va suposar també, entre molts altres, un alleujament significatiu a l endeutament deis
pa'ísos perif rics que van veure com disminuíen les seves primes de risc.

Les noticies derivades d aquest acord van incentivar els mercats a reprendre la tendencia
prévia a la pandemia de recupera o i d estrenyiment de diferenciáis de cr dit, tancant
l any amb un deis ral lis en els mercats i en els índexs de borsa més espectacula  vistos
els últims anys. Dit d una altra manera, recolzats en l’esmentat suport deis Bañes
Centráis i en el progrés mes rere mes de les vacunes des de múltiples fronts, en els  ltims
mesos de Fany els mercats van comen ar a descomptar el missatge de la recuperació
económica post-pandémia, la qual des d enqá s ha anat caracteritzant per una recuperació
accelerada de la majoria d’actius financers, en especial d’aquells valors cíclics que foren
inicialment més castigáis.

Estats Units

Les eleccions americanes, considerades durant un llarg període com un deis esdeveniments
que definirien la trajectória mundial a partir de fináis del 2020, van passar relativament
desapercebudes des d’un punt de vista borsari. Una possible explicació podría ser que
els mercats ja estaven posicionats per a un escenari d’elevada incertesa com demostrava
l’índex S&P 500 que havia retrocedit les setmanes prévies a les eleccions. Tot i aixó, la
victoria electoral de Joe Biden va suposar, a curt termini, una estímul favorable ais
mercats -que va generar certa estabilitat- i albora un moviment decidit per impulsar
l'agenda de lluita contra el canvi climátic -estructuralment favorable pels valors en
economía verda- mentre que, a mitjá i llarg tennini, un retorn al multilateralisme podria
implicar recuperar l'agenda de la globalització -favorable en general peí creixement
económic- frenada per l'administració del president sortint Donald Trump.

Cal remarcar també el creixement observat per la venda al detall que va repuntar a fináis
d’any amb una amplia base, al mateix temps que la despesa de consum que també va
augmentar en els darrers mesos grácies en gran part a les ajudes económiques distribuídes
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en el marc de la CARES Act. En línia amb aixó, es va poder observar també un repunt en
les comandes de béns duradors a ñnals d any. La  enda disponible, en canvi, seguía
minvant.

Com a aspectes desfavorables, un cada vegada més gran déficit comercial i també
Fincrement de les soMicituds setmanals d'atur respecte les p evisions efectuades, a
Lespera que próximes reunions de la Reserva Federal Americana (FED) puguin ajudar
finalment a elevar el ritme de compres de deute a t avés de l adquisició de bons amb
venciments més llargs o allargant més temps la seva intervenció.

En resum, un conjunt d'indicadors que conformaven entre tots a tancament d any un
panorama mixt per a l'economia americana.

Zona Euro

Durant g an pa t de l’any el focus va estar posat en el Brexit i en el desenlia? del seu projecte
de llei del mercat interior al mantenir-se, entre altres, el desacord sobre les regles
básiques per evitar que els productes británics poguessin entrar al mercat comunitari
sense respectar les exigéncies mediambientals, socials o d'ajudes públiques que sí han de
complir les empreses europees.

A tancament d’any, la recuperació esmentada semblava perdre for?a degut a noves
limitacions a la mobilitat i a jutjar pels sectors servéis i manufacture - que comenpaven a
decaure. Les taxes de morositat al seny d’Eu opa rondaven el 4% a fináis d any essent
els més afectats, a banda de servéis i manufacture!-, els sectors d’hid ocarburs, béns de
consum, comer? minorista/restauració i transports.

Per la seva banda, les manifestacions de moderació per part del Bañe Central Europeu (BCE)
debatent si augmentar o no la dotació al P og ama de compra d’emergéncia pand mica

(PEPP)- a mesura que el coronavirus tomava a propagar-se i les baixes expectatives
d’inflació que podrien justificar una política monetária més acomodaticia han provocat
un cert recel i escepticisme sobre la eficacia de les noves mesures que es puguin prendre.

La lenta recuperació de les dades de consum -especialment vendes minoristes i productes
manufacturers- i la caiguda de les dades de confianpa del consumidor -especialment
acusada a fináis d’any- denotaven una contracció de l'economia europea el quart
trimestre, en línia amb la postura més moderada que reflectien els comunicats del BCE.
En paraules d’AngelaMerkel:  Económicament (...) no podem permetre’ns una segona
onada amb les mateixes conseqüéncies que va teñir la primera. 

Economies Emergents d'Ásia i EMEA

A Xina, l’any 2020 ha estat marcat pels constants atacs polítics amb Estats-Units i la seva
famosa Holding Foreign Companies Accoimtable Act quin objecte és obligar sota pena
de sancions les societats estrangeres al compliment de certes liéis de societats
americanes, incloses Pauditoria nord-americana i la divulgació de la propietat o control
per part de governs forans, essent probablement l’exemple més mediátic el la companyia
xinesa Huawei.

(Segueix)
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Xina, per la seva banda, va aprova  una llei en virtut de la qual restringía la exportado
d elements vitáis, sensibles i de seguretat nacional i obria la possibiiitat d actua  contra
pai'sos que perjudiqu n els seus interessos.

Segons Reuters, el governador del Bañe Popular de Xina (PBoC), Yi Gang, va afirmar en
un seminan virtual del G-30 que les previsions de creixement de l economia xinesa es
situaven al voltant del 2% al 2020, impulsades per la demanda interna havent ja controlat
la pandemia del coronavims. Així mateix, el iuan xinés s ha apreciat respecte al dolar
nord-americá com a reflex del diferenciáis de tipus d interés entre ambdues potencies.
Malgrat aixó, Xina ha seguit experimentant dificultáis per captar capital internacional.

Japó ha estat potenciant considerablement un programa per promoure que empreses de tot
el món construeixin les seves instal lacions de producció en pai'sos del sud-est asiátic
(ASEAN) per diversificar les cadenes de subministrament amb excessiva dependencia
de la Xina, cobrint fins i tot part deis costos.

A nivell macroeconómic i de comer? exterior, tot i que concretament el sector del comer?
minorista ñipó obté beneficis substanciáis g ácies a l auge de les vendes online, el seu
resultat s ha vist afectat peí tancament global de botigues i la recuperació s alenteix al
caure la majoria d’índex i dades del país (producció indust ial, c édit bancari,
exportacions, etc.) i els que milloren segueixen encara en tenitori negatiu (servéis,
importacions, etc.). Un fet que provoca la creixent presencia del Bañe de Japó (BoJ) en
prácticament tots els aspectes deis mercáis financers de la nació i que amena?a amb
distorsionar encara més l’activitat i complicar- fiitures retirades d’estímuls. El gove  ador
del BoJ, Haruhiko Kuroda, va advertu- que Japó corría el risc d entrar en recessió si la
tónica no canviava.

India porta gestant mesures audacioses i projectes de llei per obrir i modemitzar els mercáis
agrícola i laboral a noves mesures per incrementar-ne la productivitat i per at eure
inversió estrangera privada i afavorir el comer? interestatal. El primer ministre, Narendra
Modi, va qualificar-ho com  un abans i un després  que beneficiaría a centenars de
milions de persones, vist que prop del 40% de la població activa est  ocupada en
1’agricultura. No obstant aixó, les perspectives económiques de l any s’han mantingut
infaustes amb una contracció estimada del PIB superior al 10%.

Israel, per la seva banda, s’ha trobat en un imp s en l’aprovació deis seus pressupostos peí
2020 en endavant i amb un déficit p blic dispara . La majoria de components del PIB
s’han contret durant l’any -especialment la taxa d’atur- a excepció de la despesa p blica
que s’ha incrementat substancialment, obrint la porta que el Bañe Central israelita
intensifiqui les ajudes ais mercats de de te, tant p blic com corporatiu, i la injecció de
liquiditat a un sector financer que mogut pels bañes i asseguradores porta liderant el
creixement borsari del país tot i haver cedit aproximadament un 30% des de principis
d’any i mantenir-se endarrerit respecte els principáis mercats mundials.

América Llatin 

Al Brasil, el Ministeri d'Economia va llan?ar una proposta de reforma administrativa, va
anuncia  estudis sobre la privatització de Correus i l'agenda fiscal va seguir estancada

(Segueix)
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davant la campanya de les eleccions. No obstan  aixo, els resultats no es veuran en el curt
termini.

Les declaracions del presiden! de la Cambra de Diputáis del Brasil, Rodrigo Maia, advocan!
per la continuítat del sostre de despesa i l'adopció de mesures per reduir la despesa, van
teñir un impacte positiu en les cotitzacions de les accions i del real brasiler, mentre que
l'expectativa d'una forta recuperació económica a comptar del tercer trimestre va
encoratjar l'optimisme deis inversors sobre els resultats empresarials. El saldo de la
balanpa exterior, per la seva banda, reflecteix al darrer trimestre la continuítat del
superávit per compte corrent que compensa el feble flux d'inversió estrangera de l any i
la inflació, enca a que superior a la prevista peí mercat, es manté controlada.

A Méxic, la producció segueix deprimida i diversos indicadors -tais com el baix nivell de
1 índex d ocupació, la caiguda de la recaptació tributaria i un rati deute/PIB superior al
54%- suggereixen una contracció generalitzada de l activitat i una recuperació lenta,
vinculada ais nivells de liquiditat globals.

La despesa pública s ha incrementat durant l any i podria produir-se un deteriorament de les
manees publiques que pod ia afectar les variables fmanceres i les decisions de les

agéncies de qualifícació crediticia si els nivells de creixement previstos peí 2021 pequen
d optimistes.

A l’Ar entina, malgrat la exitosa reest ucturació del deute i l adopció d’algunes mesu es
favorables al creixement -entre les quals la reducció d’aranzels d’exportació i incentius
a la producció de gas- s’ha produ'ít un canvi en les expectatives i confianpa deis inversors
per la manca d’un programa macroeconómic integral i un enfocament errátic de les
polítiques, notablement del déficit públic i la expansió monetaria necessária per 11 nan ar¬
lo.

Malgrat uns Controls de capitals cada cop més estrictes i el superávit per compte corrent, les
reserves argentines de dólars americans no deixen de reduir-se fent palesa la deprimida
demanda de pesos argentins.

El PIB argentí s’haredu'ít i la inflació i l’activitat económica s’han desaccelerat, fets que ha
motivat el Fons Monetari Internacional (FMI) a revisar a la baixa les seves expectatives
de creixement peí 2021 en endavant.

COMPORTAMENT DEES MERCATS FINANCERS AL 2020

Renda Variable

Tot i el nivell d’incertesa viscut durant el 2020, podem afirmar que no ha siguí un mal any
per a la renda variable. El mercat americá ha tancat l’any en máxims histories, amb el
índex S&P 500 i el NASDAQ amb un retorn positiu equivalen! a +16,3% i +43,6%
respectivament. D’altra banda, el mercat europeu de renda variable va tancar l’any en
terreny negatiu amb l’índex EuroStoxx 50 en un retorn de -5,1%, degut principalment a
la seva composició amb un biaix més cíclic i major exposició a sectors directament
impactats de for a negativa per la Covid-19.

(Segueix)
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Peí que fa al mercat asiátic, l índex MSCI Emerging Markets també ha finalitzat l any
superant els máxims histories amb un retorn positiu de +15,8%, i amb tota la regió que
continua guanyant pes i protagonisme en els mercats globals. Des d'una perspectiva
macroeconómica, l'economia  inesa es va proclamar com la gran triomfadora post-
pandémia destacant, per exemple, la forta demanda mundial de subministraments médics
i productes tecnológics xinesos que va fer registrar el récord mensual a la Xina en xifres
d'exportació.

Al darrer trimestre de l any i a nivell sectorial, caldria destacar també les pujades de Travel
& Leisure, energía, industriáis i materials, així com el moviment de les matéries primeres
acompanyant el moviment positiu de la renda variable.

D’enfá, s'estan produint al mercat dos grans rotacions: una d aquestes des deis valors que
es benefíciaven de la situado creada per la pandemia cap ais valors ais quals aquesta
perjudicava i, l altra, des deis valors Growth cap ais valors Val é.

Renda Fixa

A principis del 2020, els índexs de CDS -tant de bons Investment Grade com High Yield
denomináis tant en EUR com USD- es trobaven en mínims histories. El sell-off d'actius
causats per l'estrés del mercat derivat de la pandemia de Covid-19 ha causat una forta
volatilitat en els mercats de renda fixa, primer amb una forta ampliació de Yspread de
crédit i després, grácies ais estímuls deis bañes centráis, un fort estrenyiment. Els últims
mesos de l'any el cr dit eslava més sostingut sobretot grácies a accions dutes a tenue per
la part deis Bañes Centráis.

A Europa, l'índex iTraxx Europe de bons Investment Grade va come ar l'any en nivells de
44 punís básics, arribant fins a 138 al man?, i el va tancar en nivells de 48 recuperan  peí
camí gairebé totes les caigudes. Per la part de High Yield, l'índex Itraxx Europe Crossover
va comenfar l'any en nivells de 207 punís básics i el va tancar en 242, recuperant ell
també la major part de les caigudes havent arribat en els seus pitjors moments al mar?
fms a 707.

Ais Estats Units, l'índex Markit CDX North America de bons Investment Grade va
comen ar l'any en nivells de 45 punts básics, arribant a nivells de 151 al mar?, per acabar
l'any en nivells de 49. Per la part de High Yield, l'índex Markit CDX North America de
bons High Yield, va comen?ar l'any en nivells de 280 punts básics, arribant a nivells de
871 i tancant l'any en nivells de 293.

La forta volatilitat va acompanyar també el comportament de les corbes de Govern. A
Europa, les noticies derivades de la pandémia van causar una forta baixada de tipus
d interés i el Bund alemany va baixar des de nivells prop de -0,2% fms a nivells prop de
-0,9% marcant un nou mínim historie, per després tornar a repuntar fms -0,2% en menys
de dues setmanes. L'any 2020 va tancar en nivells prop de -0,6%.

La corba americana també va experimentar una forta baixada de tipus al 2020, marcant l'US
Treasury a 10 anys nous mínims histories en 0,5%. A mesura que els Bañes Centráis i
governs anaven implementant les seves polítiques monetáries i fiscals per salvar
l'economia, i amb la millora d'expectatives de recuperació i pressió inflacionistes, des del
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mes d agost s ha pogut observar una tendencia de repunt de TIRs. L US Treasury a 10
anys va tancar l'any en nivells prop de 0,9%.

Matéries Primeres

Respecte al petroli, després de les eleccions presidencials ais Estats Units s ha accelerat a
nivell mundial el posicionament en contra de la indústria deis combustibles fóssils i a
favor de les energies renovables, el que significa una menor activitat d'e tracció i una
menor producció que podria elevar el preu del cru en el curt termini. L enfonsament en
el cost de les llicéncies d'extracció pot considerar-se com una resposta a aquesta situació.

Peí que fa ais metalls preciosos, l or -especialment en contexts d’incertesa com la pandemia
del coronavirus i d inestabilitat en els mercáis financers- comparteix la qualitat d actiu
refugi amb el bo  lliure de risc  del Tresor nord-americá i un deis motius que ha propiciat
al 2020 la predilecció per Por respecte altres actius refugi ha sigut Pentorn de tipus
d’interés negatius en nombrosos títols de deute global.

(Segueix)
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La cartera ha obtingut un rendiment del 6,1%. El rendiment ve explica  sobretot per la bona selecció
d accions, que aporten un 6.5% de rendiment i els fons de deute emergent que aporten un 0,1%.
Malauradament, les divises i la renda fíxa corporativa no han aportat rendi ent.

Comenfávem l any sabent que el cicle económic i de mercats estaven molt estirats. El creixement
económic global donava mostres de cansament i sectors més cíclics com les matéries primeros o
Pautoinóbil ja palien un cert alentiment. En els mercats fmancers, un entom de tipus d interés
extremadament baixos en els bons sobirans i els coi oratius, reflectien la maduresa del cicle de mercal
de renda fixa. Les borses, recuperades de les caigudes del 2018, tomaven a intentar un assalt a máxims.

Al mar?, la crisi sanitaria esdevenia una realitat majúscula i els mercats reaccionaven amb la volatilitat
que en anteriors crisis hem vist. El default de R ssia, la crisi asiática del 97, la fallida de Lehman al
2008 o la crisi europea del 2012, són bons exemples.

En el Comité d Inversions del 15 de maip i veient l evolució de les diferents classes d actius, várem
decidir- vendre Treasuries i dólar. També v rem decidir apro Star les correccions per donar més qualitat
a la cartera de borsa, mantenint els máxims de borsa, segui t la nosha filosofía d inversió. Váre 
comengar a comprar accions de qualitat i que abans ens semblaven massa exigents en preu, reduint
aquells de menor potencial de revalorització o de menor qualitat. Créiem que la cartera seria capag de
passar aquesta crisi i seguir creixent en el futur.

El 25 de marg féiein un altre Comité d Inversions extr ordinari i ja créiem que la crisi sanitária
portaría a una crisi económica. No sabíem i no sabein Pimpacte económic futur ni la durada d aquest,
pero la forta liquiditat oferta pels bañes centráis i els govems per protegir Peconomia ens va donar
encara més confianga en la composició de la cartera.

Persistir i teñir paciencia de la má d’una filosofía d inversió encertada ha estat la clau per recuperar les
pérdues del marg i acabar Pany amb la SICAV amb rendiments positius.

Una vegada més, el mercal ens ha demostrat que el pitjor que pots fer és pensar que pots predir els
mercats. Ja són molts anys veient el comportament deis mercats, els seus fluxos, les pors deis inversors,
les intervencions deis governs. A la fi, el que cal és estar- ben invertit en actius fmancers de qualitat,
amb la capacitat d aguantar situacions de crisi i que amb el pas del temps aporten rendiment.

Novament hem vist com les baixades i les pujades no són simétriques.

Activitat de la cartera

Durant Pany hem augmentat el pes en el deute emergent. La tesi d inversió continua intacta. Les
economies emergents están menys endeutades, tenen menors déficits fiscals, creixen més i els seus tipus
reais són positius.

En borsa, les accions de qualitat en cartera ho han fet molt bé, tant en termes absoluts com en tennes
relatius. Un cop la primera onada va remetre, els seus models de negoci s’han demostrat resilients i en
alguns casos, fins i tot, beneficiáis (Paypal amb un 51%, Fox Factory amb un 65% o Avon Rubber
amb un 78% d apreciació a la cartera són bons exemples).

Durant Pany, hem incorporat noves idees com ADP, Siemens Healthi eers, Allegion, Assa Abloy,
SAP, I terco tine tal, Diplo a, Hexpol, Avantor i Dermapharm. Companyies de molla qualitat que
han estat castigades peí mercal en els moments de major incertesa.

ce)®®®
(Segueix)



your independent wealth managers
51

GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

31 de desembre de 2020

Informe de Gestió

Hem venut companyies de menys qualitat Freenet, Barrick Gold, Viscofan Groupe Guillin,
Corticeira, Navigator i Gestamp o queja les trobávem massa estirades com el cas de Avon Rubber,
Atlas Copeo, Reckit Benckiser, Sika o Kone.

Lli ons del 2020

Aquest any el mercat ens ha tomat a donar les mateixes lliqons del passat

• No abandonar el pía d inversió.

• No perdre el focus, la nostra filosofía d inversió.
• Els riscos de probabilitat remota són molt forts quan es produeixen i cal teñir una cartera

preparada per evitar pérdues permanents.

• No és tant el moment d esta  inveitit en borsa, sino estar ben invertit en aquell moment. El pas
del temps et va a favor si estás invertit en companyies de qualitat com les que tenim en cartera.
Mal invertit, el pas del temps va en contra del teu rendiment.

• En moments de caigudes fortes, el pánic és mal conseller i es produeixen vendes
indiscri inades de bones companyies que es converteixen en oportunitats, recuperant-se
fortament.

• Teñir una bona llista d actius coneguts per aprofitar les caigudes.

• La borsa recompensa ais pacients. Com diu Warren Buffett, els mercats financers están
dissenyats per transferir els diners deis impacients ais pacients.

• La por en moments de correcció només es pot combatre amb coneixement del que tens invertit.

• En moments de p nic no acostuma a ser un bon moment per vendre.

• Mantenir liquiditat per convertir la volatilitat deis mercats en una oportunitat o per no
necessitar vendre.

• La divulgado d aquestes lliipons aporta valor ais nostres inversors.

Qué passará al final del túnel?

Gairebé ningú és capa  d anticipar ni la causa ni el moment d una crisi económica. Aquesta vegada ha
estat la crisi sanitaria la inductora d aquesta recessió mundial. De com sortirem d aquesta crisi
económica depén Tevolució futura deis  ercats.

Creiem que estem al principi del final de la crisi sanitaria. L inici de les vacunacions i la seva efectivitat
així ens ho fan pensar. Si les limitacions al moviment es van reduint amb el pas deis mesos, hem
d esperar una recuperació de la normalitat económica. El recolzament de les polítiques monetá ies i
fiscals expansivos serán cabdals per millorar les economies pero no són garantía de la seva cura.

A curt termini és possible que la recuperació no siguí tant r pida i la debilitat económica actual
persisteixi en el 2021. Ja estem veientuna possible tercera onada. De Tevolució d aquesta en dependr 
la recuperació económica del 2021. A mig termini, sí que creiem que les economies es comportaran
millor.

L OECD espe a que moltes economies pateixin limitacions fins a fináis del 2021 i el creixement global
es situ'i en el 5.5% al 2022 si les vacunes es poden distribuir eficientment. Si no fos així, la seva
estimació de creixement és del 2.2%. El Fons Monetari Internacional estima una caiguda del PIB
mundial del 4.4% al 2020 i una pujada del 5.2% al 2021. Per ais Estat Units espera una caiguda del
4.3% i del 8.3% per TEurozona.
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Rotació de mercáis?

Els mercáis tendeixen a anticipar les recuperacions económiques. En funció de les expectatives de
millora del creixement económic, lii haurá uns guanyadors i uns perdedora tant en classes d actius com
en els sectors de 1'economía.

A a pe  ara, el me cat está apostant per una manca d inflació i una recuperació económica moderada.
Si la recuperació acaba sent més forta, existeix el risc d un augment de les expectatives d inflació i la
conseqüent pujada deis tipus d interés. En aquest cas, les matéries primeres i els sectors més cíclics
serien els clars guanyadors, juntament amb els mercats emergents i les seves monedes. Aqüestes
s haurien de beneficiar de la rotació cap a actius més cíclics i de valo . El perdedor seria el dólar que
acostuma a depreciar-se quan l economia global es recupe a.

El major risc de la desitjada recuperació económica és una expectativa d’inflació elevada, explicada per
una  ecu eració de la demanda majo  que l’oferta, continguda per una menor inversió deis empresaris.
Si fos així, a banda de la forta pujada de tipus, les accions i el sector immobiliari es veurien penalitzats.
De moment, el baix  s de la capacitat i les impo tacions ens mantenen la inflació controlada.

Creiem que aquest escenari de major inflació no és el més probable a curt termini, pero cal tenir-lo en
compte.

Com reaccionaran els mercats?

El nostre escenari peí proper any és de creixement económic, débil, pero estimulat per les ajudes físcals
i els tipus d’interés baixos. Un entorn macroeconó ic favorable pels actius de risc. Sempre i quan
aquesta temuda tercera onada sigui continguda. Borsa, bons corporatius, highyieldi mercats emergents
serien els guanyadors.

En borsa, les accions de major creixement podrien fer-ho pitjor que les cícliques o les anomenades
val é. Parlera de companyies v l é quan presenten forts descomptes entre preu i valor. Per sectors, els
quins millor ho farien serien els grans perjudicats per la pandémia (matéries primeres, industriáis,
transport, turisme, lleure i papereres) en front deis benefíciats (tecnología, sanitari, eléctriques i consum
no discrecional).

Com está posicionada la cartera?

En els darrers mesos, sense perdre la filosofía d’inversió, hem estat completant la cartera en companyies
de qualitat més cícliques. Companyies que es veuran beneficiades de la recuperació económica i que
han patit correccions en els seus preus. Exemples de posicions actuáis són Allegion, Rotork i Assa
Abloy en el sector industrial, Amadeus i I terco ti ental en el sector del turisme o Hexpo  en el sector
de les matéries primeres

La forta volatilitat en el crédit corporatiu ens ha perinés entrar en un emissor forqa atractiu com Iqvia,
que s’ha de veure benefíciats per la millora económica i el baix entom de tipus d’interés.

Seguim invertits amb el dente emergent. La depreciació del dólar deis dar ers mesos i les expectatives
de  ecuperació económica global i de les matéries primeres han d’enfortir les economies emergents i
les seves monedes. El deute emergent esdevé una classe d actiu molt interessant per aquest any vinent
amb tipus d’interés en monedes locáis al voltant del 5% més la potencial apreciació de les seves
monedes.

(Segueix)
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La cris  económica ha penalitzat monedes cícliques com la Corona Nor ega, la S eca o el Dolar
Canadenc. Creiem que a mesura que es vagi recuperan  el cicle económic, aqüestes monedes
s apreciaran en ffont de FEuro. Per aquest  otiu, seguim invertits en bons sobirans d aquestes monedes.

Com s hauria de posicionar la cartera a mig termini?

Preferim la borsa a la renda fíxa pels propers anys. Ais gestors ens agrada comprar actius que tenen poc
a perdre i amb molía opcionalitat a guanyar. En el cas de la renda fixa, entesa com un actiu refugi i
conservador, és tot el contrari. En els propers anys hi ha poc a guanyar i molt a perdre.

El rendiment de la renda fíxa tradicional en els propers anys pot ser molt frustrant. En un entorn de
tipus baixos, les expectatives de rendiment són minses. Només té sentit exposar-se a una renda fixa
tradicional si esperes una forta depressió económica en el proper any. En aquest cas, els bons gaudirien
d una apreciació en preu. No és el nostre escenari principal i per aixó no veiern la renda fixa com un
actiu refugi.

A mig termini, ens podern trabar amb una econornia massa estimulada i amb el risc d una expectativa
d inflació excessiva que penalitzi els mercats. Creiem que en els propers anys la inflació pot ser major,
donades les fortes mesures d’expansió quantitativa i fiscal, fet que comportará un rebot deis tipus i una
pérdua deis preus deis bons significativa derivada del concepte de duració.

La cartera de borsa ha estat invertida seguint la filosofía d’inversió de Fimarge. Hem prioritzat la
qualitat de cada una de les accions al descompte. Hem comprat companyies de qualitat enteses com
aquelles amb creixement estructural, balan? sólid (gairebé sense deute), amb avantatges competitives i
marges elevats que permeten reinvertir la seva generació de caixa en negocis amb elevades rendibilitats
sobre el capital emprat. En el moment actual, no ens preocupa la solvencia ni la liquiditat de les accions
en cartera. Patiran les conseqüéncies d aquests confinaments, pero quan es recupe i la nomialitat,
recuperaran el seu ritme de creixement, ingressos i resultáis.
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El Consell d Administració d Alba SICAV en la seva reunió celebrada el 30 de mar? de 2021
ha formulat els estáis fínancers de l exercici 2020 del Compartiment Global Dynamic, que
comprenen l estat de sit ació financera, l estat de resultat global, l estat de canvis en el
patrimoni net, l estat de fluxos d efectiu i les notes corresponents a l exercici anual finalitzat el
31 de desembre de 2020, que juntament amb l informe de gestió, signen a continuació totes les
pagines d aquests estats fínancers tots els components del Consell d’Administració en prova de


