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GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Estats de Situació Financera al 3 1 de desembre de 2021 i 2020

(Expressat en euros)

ACTIU NOTA 31/12/2021 31/12/2020(*)

Actiu no corrent - -

Actiu corrent 8.642.386 8.747.170

Deutors 7 - -

Instruments Financers 9 8.333.635 8.225.810

Valors representatius de dente 1.052.170 1.655.489

Instruments de patrimoni 3.534.612 3.920.783

Organismes d'Inversió Col lectiva 3.746.853 2.649.538

Dipósits en entitats de Crédit - -

Derivats - -

Al tres - -

Efectiu i equivalents d efectiu 10 308.751 521.360

TOTAL ACTIU 8.642.386 8.747.170

PATRIMONI NETI PASSIU NOTA 31/12/2021 31/12/2020(*)

Patrimoni atribu'ít a partícips o accionistes

Fons reemborsables atribuíts a partícips o

8.596.389 8.703.385

accionistes 12 8.596.389 8.703.385
Capital 8.064.900 8.064.900
Partícips - -

Prima d'emissió (222.105) (240.715)
Reserves - -

Accions própies (634.015) 11.948
Resultáis d'exercicis anteriors 867.252 380.500
Altres aportacions de socis - -

Resultat de l'exercici 520.357 486.752
Dividends a compte - -

Passiu no corrent 11 - -

Passiu corrent 11 45.997 43.785
Provisions a curt termini - -

Deutes a curt termini - -

Creditors - -

Passius financers - -

Derivats - -

Periodificacions 45.997 43.785

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.642.386 8.747.170

Nombre total d'accionistes de l'OIC
Valor liquidatiu a la data de tancament

3
114,8215

3
107,7172

Les notes 1 a 20 adjuntes formen part integrant deis Estats Fi ancers de Lexercici anual 2021.
(*) Es presenta, únicament i exclusiva, a efectes comparatius. \
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GLOBAL DYNAMIC
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Estáis de Resultat Global corresponents ais exercicis anuals fmalitzats al 31 de desembre de 2021 i 2020

(E pressat en euros)
NOTA 2021 2020(*)

Ingressos financers 14 58.433 78.282

Despeses financeres (6) (137)
Variació del valor raonable en Instruments financers (78.136) 317.046

Valors representatius de deute 14.635 (31.901)
Instruments de patrimoni 198.302 203.778
Organismes d Inversió Col lectiva (291.073) 145.968
Deriváis - (799)
Al tres - -

Diferencies de canvi 18.185 (38.470)
Deteriorament i resultáis per venda o
baixa d'instruments financers 677.082 277.563

Deterioraments - -

Resultáis per operacions amb valors representatius de deute 570.662 18.933
Resultáis per operacions amb Instruments de patrimoni 106.420 264.355
Resultáis per operacions amb O ganismes d Inversió Col-lectiva - (5.725)
Resultáis per operacions amb deriváis - -

Al tres - -

RESULTAT NET (guanys/pérdues) 675.558 634.284

Altres despeses d e plotació 15 (155.201) (147.532)
Comissió de gestió (140.641) (132.220)
Comissió de de ositarla (12.835) (10.236)
Servéis de professionals independents (3.948) (3.867)
Impostas (2.619) (2.619)
Altres 4.842 1.410

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 520.357 486.752

Impost sobre Societats - -

RESULTAT DE L’EXERCICI 520.357 486.752

Altre resultat global - -

Elements que no es reclassificaran a resultáis - -

Elements que poden reclassificar-se a resultáis - -

RESULTAT GLOBAL DE L EXERCICI 520.357 486.752

Les notes 1 a 20 adjuntes formen part integrant deis Estats Financers de Texercici anual 2021.
(*) Es presenta,  nicament i exclusiva, a efectes comparatius.
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GLOBAL DYNAMIC

(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)
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Les notes 1 a 20 adjuntes formen part integrant deis Estats Financers de Lexercici anual 2021. (*) Es presenta, únicament i exclusiva, a efectes comparatius.
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GLOBAL DYNAM1C
(Compartiment de la SICAV Alba SICAV)

Estats de Fluxos d Efectiu coiresponents ais exercicis anuals fínalítzats el 31 de desembre de 2021 i 2020

(Expressat en euros)

31/12/2021 31/12/2020(*)

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 396.559 (803.715)

Resulta  de rexercicl 520.357 86.752

Ajustaments per obtenir els fluxos  'efectiu  e les actlvitats d'explotació (76.618) (39.812)

Ingressos financers (58.433) (78.282)
Diferéncies per tipus de canvi (18.185) 38.470

Canvis en el capital corrent (90.865) (1.326.991)

Deutors - -

Instruments financers (93.077) (1.325.812)

Deutes i creditors - -

Altres actius i passius corrents 2.212 (1.179)

Altees fluxos d efectiu de les activitats d explotació 43.685 76.336

Cobrament d'interessos i/o dividends 43.685 76.336

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANLAMENT (627.353) 244.780

Pagaments (1.118.848) (166.545)
Reemborsament d'accions - (166.545)

Altres pagaments relacionáis amb activitats de finanfament (1.118.848) -

Cobraments 491.495 411.325

Subscripció d'accions - 411.325

Altres cobraments relacionáis amb activitats de finangament 491.495 -

C) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 18.185 (38.470)

D) AUGMENT (DISMINUCIÓ) NET DE L'EFECTIU I
EQUIVALENTS (A+B+C) (212.609) (597. 05)

E) EFECTIUI EQUIVALENTS A L’INICI DEL PERIODE 521.360 1.118.765

F) EFECTIUI EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE 308.751 521.360

COMPONENTS DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE 31/12/2021 31/12/2020(*)

Efectiu

Altres dipósits a la vista 308.751 521.360

Menys: descoberts bancaris reintegrables a la vista - -

TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE 308.751 521.360

Les notes 1 a 20 adjuntes formen part integrant deis Estats Financers de l exercici anual 2021.
(*) 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 2021

(1) Naturalesa, Descripció i Política d Inversió de l Organisme 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 o l Organisme) va ser constituít a Andorra,
el 2 d octubre de 2015, per un període de temps indefinit. El n mero d escriptura de
constitució de la Societat d’Inversió de Capital Variable (d’ara endavant la Societat o
la SICAV) és el 2.521 i el número de registre del compartiment a l’AFA el 0154-01.
El Compartiment no disposa d’ISIN.

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

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’integra 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 fundó de
gestió deis actius és duta a teme per Fimarge, Societat Financera d’Inversió, SA
(vegeuNota 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 Dipositária).

Tanmateix, amb data 13 de generdel 2021,1 Autoritat Financiera Andorrana va sol-licitar
resoldre l antic contráete de delegació de la gestió deis actius, de data 22 de setembre
del 2015 i posteriorment modificat en data 29 de gener del 2020 i 23 de setembre del
2020, en virtut del qual la Societat Gestora va delegar a Fimarge, Societat Financera
d’Inversió, SA (en endavant  Fimarge ) la gestió de Lactiu del present QIC i deis
corresponents compartiments que l’integren, incloent les decisions d’inversió i
desinversió i l’exercici, a través del dipositari, deis drets economics i polítics inherents
ais actius.

Arrel d’aquesta modifícació, amb data 15 d’abril de 2021 s’ha formalitzat un nou
contráete on Fimarge passa a ser assessor en materia d’inversions del present QIC i
deis corresponents compartiments que l integren.

El Compartiment i la SICAV es regulen per la Llei 10/2008, del 12 de juny, 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 OIC 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 l OIC 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 teme 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 l OIC, s estableixen uns percentatges máxims de
concentració tant per naturalesa d actiu com de contrapart.

- Depenent de la categoría de l OIC, 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 categoría de l’OIC, s estableixen límits al percentatge
d’endeutament. Peí que fa ais OICVM i SICAV, aquest límit est  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
l exercici de la seva activitat.

- Estableix les funcions i obligacions de la Societat Gestora i de l’Entitat Dipositária.

- Estableix 1’obligado de remetre periódicament a l’AFA els Estats Financers
p blics 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 suposit d’augment de capital
efectuat per atendré les noves subscripcions que efectu'r'n els inversors; no

s’entén que la posada en circulació d accions en aquests casos suposi una oferta
de valors al p blic. Tampoc no és possible la introducció de drets d’adquisició
preferent en el cas de transmissió 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 comurricar-se formalment a cap
tercer, sense perjudici de les comunicacions que hagin de fer-se a l’AFA.
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 l’acord de la junta general ni la formalització
en escriptura pública, sempre que es duguin a tenue dins els límits previstos
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  ifra de capital
m xima estatutária s’han de portar a te e conforme a les regles generáis de la
legislació de societats anónimes.

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

Notes ais Estáis Financers

- 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 está permesa, ja que Fentrada i la sortida són lliures, previa la seva sol licitud
a la SICAV. No obstant aixó, la transmissió per causa de mort estará 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 e cepció de la disposició que preve 
que qualsevol accionista o partícip pot examinar el llibre de registre de socis.

- Els poders de representació 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 obligados a dotar cap reserva legal.

- No són d aplicació les regles sobre adquisició d accions própies. Així, no hi ha
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 mo ent
els mínims establerts en aquesta Llei. 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 la SICAV es regeixen
pels Estatuís 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 radical al carrer Manel Cerqueda i Escaler, n m. 3-5, Escaldes
Engordany, Principal 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 monet ria 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 resultáis que es generen
s’incorporen al seu patrimoni, quedant recollits en el valor liquidatiu de la
participació.

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

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

Notes ais Estats Financers

El Compartiment té per objecte invertir' en una cartera diversificada d instruments
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 organismos d inversió coMectiva, tractant en aquest darrer cas
que siguin fons i altres organismes, gestionáis mitjan ant diferents i variados técniques
de gestió.

Per assolir l objectiu definit anterion ent, el Compartiment podrá invertir el seu patrimoni
en actius del mercat monetari de qualsevol deis pai'sos de l OCDE, emissions de deute
d’administracions p bliques o societats, ai í com participacions en altres fons
mobiliaris i organismes d’inversió coMectiva, tractant en aquest darrer cas que siguin
fons i altres organismes gestion ts mitjanpant dife ents i variados técniques de gestió.

Amb l’objectiu de diversificar la c rtera, el Compartiment també podrá invertir' en accions
o altres instruments rep esentatius del capital, negociáis en mercats reglamentáis o no.

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

La selecció geográfica, secto ial 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 ext aordináries 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 hidex 25%

LBUSTRUU Index 25%

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

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

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

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

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

Notes ais Estats Financers

Durant l exercici 2021, s ha posat a disposició deis accionistes la següent informació:

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

(2) Bases de presentació deis estats financers

a) Compliment de les MIF adoptades peí Govern d Andorra ÍNIIF-Andorra)

Els estats financers de l exercici 2021 s’han prepara  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 financer
andorrá i ais organismes 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 ( NIIF-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 situado financera,
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 2021 d’acord amb l’esmentat
marc.

b) Bases d’elaboració deis estats financers

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

A 31 de desembre del 2021, els estats financers s’han elabora! de conformitat amb les
NIIF-Andorra i les NIIF-UE i, d’acord amb aquest marc comptable, s’inclou
infoimació comparativa.

c) Moneda funcional i de presentació

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

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

La preparació deis estats financers de conformitat amb les NIIF-Andorra i les NIIF-
UE requereix raplicació 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 formular aquests estats financers han estat les següents:

- Determinació del valor raonable de determinats actius financers.

(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 NIIF introdui'ts durant l e ercici 2021

Durant 1   exercici 2021 i fins la formulado deis presents estats financers 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:

Normes i interpretacions aprovades per la seva aplicació a la Unió
Europea i a Andorra

Aplicació obligatoria
- exercicis iniciáis a
partir de:

Modificacions de
la NIIF 4:
Aplicació de la
NIIF 9 a les
assegurances

S'ha a plia! el període de vigencia de la norma,

degut a l endarreriment de F aplicació de la NIIF 17 1 de gener de 2021
en substitució a la NIIF 4 fins el 2023.

Modificacions de
la NIIF 9, NIC 39,
NIIF 7, NIIF 4 i
NIIF 16. Reforma
del Tipus
d'Interés de
Referéncia - Fase
2

Les modificacions complementen les emeses el
2019. Es centren en els canvis en els fluxos d'efectiu
contractuals, la comptabilitat de cobertures i els
requeriments d informació.

1 de gener de 2021

(Segueix)
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Modifícacions de
laNIIF 16:
Reduccions de
lloguer
relacionades amb
el COVID-19
posteriors a 30 de
juny de 2021

Aqüestes modifícacions tenen per objecte estendre
fins al 30 de juny de 2022 el termini durant el qual es
pot simplificar la comptabilitat deis arrendataris
que hagin rebut ajudes vinculades ais seus
o uers com a conseqiiéncia del COVID-19, com

ara mancances o reduccions del lloguer, permetent
que aquests ajuts no es considerin com a
modifícacions deis contractes d'arrendament.

1 de gener de 2021

Aqüestes normes, modifícacions i interpretacions adoptadas no han tingut un
impacte signifícatiu en els estats financers de la Societat al període compres
entre F1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

f) Recents pronunciaments de les N1IF

Durant l exercici 2022 i anterior a la data de formula o d aquests estats financers, han
entrat en vigor les següents normes, modifícacions i interpretacions publicades per
l IASB i aprovades per la seva aplicació a la Unió Europea i a Andorra, són les que
es detallen a continuació:

Normes i interpretacions aprovades a la Unió Europea i a Andorra

Modifícacions de la
NIIF 3, NIC 16, NIC
37 i millores anuals a
les NIIF (2018-2020)

Modifícacions menors que clarifiquen la redacció i
corregeixen conflictes entre els requisits de les
normes.

Aplicació
obligatoria -
exercicis iniciáis a
partir de:

1 de gener de 2022

La Societat está actualment analitzant els possibles impactes que podrien sorgir de
Faplicació d aquestes normes en els seus criteris comptables, en la informació a
presentar en els estats financers, així com en els seus procediments i sistemes
d informació. No obstant, la Societat disposa de mitjans necessaris per adoptar
dites normes i s está analitzant en l actualitat els efectes ais que donaran lloc.

D altra banda, a la data de formulació d aquests estats financers, les normes,
modifícacions i interpretacions més signifícatives que han estat publicades per
FIASE pero que encara no han estat adoptades per la Unió Europea, ni per Andorra,
són les que es detallen a continuació:

Aplicació
Normes i interpretacions pendents d aprovació per la seva aplicació a obligatoria -

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

L objectiu es millorar la determinació de un
passiu com a corrent o no corrent. Es centra en els
présteos i en les seves clausules, on el deute
convertible pot ser que s’hagi de classificar com a 1 , ,
passiu corrent i els possibles efectes de
reclassificació pugui teñir ais requisits de
compliment financers (covenants).

Modifícacions de la
NIC 1. Classificació
de Passius com a
Corrents i No
Corrents

(Segueix)
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Modiñcacions de la
NIC 1.
Desglossament de les
polítiques
comptables

Les modificacions de la NIC 1 requereixen que les
empreses revelin la informació material sobre les
polí iques comptables en lloc de les polítiques
comptables significatives. Les modificacions
proporcionen orientació sobre com aplicar el
concepte de materialitat al desglossament de
polítiques comptables.

1 de gener de 2023

Modificacions de la
NIC 8.
Definició d estimats
i errors comptables

Les modificacions clarifiquen com les empreses
haurien de distingir els canvis en les polítiques
comptables deis canvis en les estimacions
comptables. Aquesta distinció és important perqué
els canvis en les estimacions comptables només
s'apliquen prospectivament a transaccions ftitures i
al tres esdeveniments futurs, pero els canvis en les
polítiques comptables generalment també s'apliquen
retrospectivament a transaccions passades i altres
esdeveniments passats.

1 de gener de 2023

Modificacions de la
IC 12.

Impost diferit
relaciona  amb actius
i passius que
sorgeixen d'una
nica transacció

Aqüestes modificacions introdueixen una excepció
al criteri d'exempció de reconeixement inicial de
la NIC 12 per aquelles situacions en qué una única
transacció doni origen a diferencies temporánies
dedu'íbles i imposables peí mateix import.
Aqüestes modificacions afectaran les transaccions
que hagin ocorregut a la data d'inici, o posteriorment,
del període més antic per al qual es presentí
informació comparativa. L'aplicació anticipada
d'aquestes modificacions és permesa.

1 de gener de 2023

NIIF 17 "Contractes
d'assegurances"

Estableix els principis que una entitat haur 
d aplicar per comptabilitzar els contractes
d assegurances: Aquesta nova norma substitueix a
la  IIF 4. La nova norma introdueix un únic model
comptable per a tots els contractes d assegurances i
requereix que les entitats utilitzin hipótesis
actualitzades a les seves estimacions.

1 de gener de 2023

A la data de formula o d aquests estats financers, la Societat encara no ha avaluat
l efecte que aqüestes normes poden teñir en els seus estats financers, al no haver
estat aprovades peí seu ús a la Unió Europea, ni tampoc a Andorra.

(3) Principis comptables i normes de valora o rellevants

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

(Segueix)
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a) Moneda estrangera

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

A 31 de desembre de 2021 i 2020, 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:

Tipus de canvi
31/12/2021 31/12/2020

Dolar deis Estats Units 0,8788 0,8183
Dólar Canadenc - 0,6429
Lliura Esterlina 1,1884 1,1187
Francs Sui'ssos 0,9639 0,9247
Corona Danesa 0,1345 0,1344
Corona Sueca 0,0972 0,0995
Corona Noruega - 0,0954

b) Efectiu i equivalents d’efectiu

L efectiu i altres mitjans líquids equivalents inclouen l efectiu a Caixa i els diposits
bancaris a la vista en entitats de crédit. També s’inclouran sota aquest concepte
altres inversions a curt tennini de gran liquiditat, sempre que siguin fácilment
convertibles en imports determináis 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 parí de la gestió de tresoreria del Compartiment. Els descoberts
bancaris es reconeixen a l’estat de situació financera com passius financers per
deutes amb entitats de crédit.

V
(Segueix)
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c) Rcconeixement; valoració i classifícació d insti'uments financers

(i) Reconeixement inicial

Els actius financers es classifiquen en el moment del sen 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 defmicions
d actiu financer, passiu financer o d instrument de patrimoni desenvolupades en
la NIC 32  Instruments financers: Presentació .

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

Amb carácter general, els organismes d inversió col lectiva donen de baixa un actiu
financer, o pait del mateix, quan expira o s hagi cedit els drets contractuals sobre
els fluxos d efectiu de l actiu financer, sent necessari que s hagin transferit de

anera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. Així
mateix es dona de baixa un passiu financer quan 1 obligado s hagi extingit.

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
atribu'íbles a la compra o emissió es reconeixen com una despesa a mesura que
s’incorren.

Els actius i passius financers a cost amortitzat es reconeixen inicialment peí seu
valor raonable, més o menys els costos de transacció incorreguts i es valoren
posteriorment al cost amortitzat, utilitzant el métode del tipus d’interés
d’efectiu.

(ii~) Valoració posterior

Amb posteriorítat al seu reconeixement inicial, es reconeixen a valor raonable
registrant les variacions en resultáis. Les variacions del valor raonable inclouen
el componen  d’interessos i dividends. El valor 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

A 31 de desembre de 2021, la cartera de valors est  composada per valors
representatius de dente, Instruments de patri oni i accions/participacions en
Organismes d’inversió Col-lectiva.

El criteri general de valoració deis actius del Compartiment és el seu valor raonable.

(Segueix)
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Aquest valor raonable se á, excepte evidencia en contra, el preu de la transacció,
que equival al valor raonable de la contraprestació entregada, incloent els costos
de transacció explícits directament atribu'ibles a l operació. D aquesta valorado
inicial s exclouran els interessos per ajomament de pagament, que s entendr 
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 mercáis reglamentáis es valoren d acord amb la cotització
oficial coneguda del mercat.

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 cárrec a l epígraf  Variació
del valor raonable en instruments financers  de l estat de resultat global.

Els resultáis 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 autom ticament 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 valorado.

Els interessos meritats i no venputs 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 enviats cada dia
per l empresa Telekurs en format fitxer. Aquest alimenta el sistema de la
Societat Gestora mitjanfant 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 8:30 hores del dia següent de la
valorado.

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

El valor liquidatiu de les accions en Organismes d’inversió Col'lectiva en que
s’inverteix són enviats 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 Estatuís de la SICAV considera la possibilitat de realitzar operativa amb
deriváis amb l’objectiu de cobertura.

(Segueix)
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Els fiiturs contractats es registren fora deis estats de situació financera peí nominal
deis elements subjacents compromesos. Tam ateix, les compres-vendes a
termini de divises es registren en el moment de la seva contractació i fins el
tancament de la seva posició o al venciment del contráete, fora deis estats de
situació financera peí nominal deis elements subjacents compromesos.

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 Estatuís de la SICAV, l’Entitat Dipositária, amb
l autorització de la Societat Gestora, pot prestar títols i valors patrimonials del
Compartiment a entitats terceres sempre que es faci a través de programes
estandarditzats de préstec de títols organitzats per o a través d’entitats bancáries,
financeres o de liquidació, de renom internacional, especialitzades en aquest
tipus d’operativa i que es rebi una garantía en efectiu o en títols emesos o
garantits per entitats governamentals de la OCDE o per institucions
Supranacionals. Dita garantia será 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 circulació a la data del cálcul.

El valor de l acció 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 12:00 hores de cada dilluns (dia de
valoració o DV), si s’accepta, es liquidará amb el valor liquidatiu de dimarts
(DV+1), que es calcular  el dia h bil següent (DV+2) i será abonada al
compartiment el dia hábil següent (DV+2).

Tota sol-licitud de subscripció rebuda després de les 12:00 hores de cada dilluns (dia
de valoració o DV), si s accepta, es liquidará amb el valor liquidatiu del dimarts de
la setmana vinent (DV+8) que es calculará el dia hábil següent (DV+9) i será
abonada al compartiment el dia hábil següent (DV+9).

Tota sol-licitud de reemborsament rebuda abans de les 12 hores de cada dilluns (dia
de valoració o DV), si s’accepta i es pot liquidar, es liquidará amb el valor liquidatiu
de dimarts (DV+1) que es calculará el dia h bil següent (DV+2) i será abonada a
l’accionista el dia hábil següent (DV+2).

(Segueix)
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Tota sol licitud de reemborsament rebuda després de les 12 hores de cada dilluns (dia
de valoració o DV), si s accepta i es pot liquidar, es liquidará amb el valor liquidatiu
del dimarts de la setmana vinent (DV+8) que es calculará el dia hábil següent
(DV+9) i será abonada a 1 accionista el dia hábil següent (DV+9).

e) Operacions vinculades

La Societat Gestora disposa d una política MiFID de gestió de conflictes d inter s.
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 recullen
ais cont actes 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 mitjanqat 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
OIC, 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 OIC i (iii) les distribucions de resultáis de l OIC.

Com a parí d aquesta política, la Societat Gestora manté i posa en pr ctica les accions
organitzatives i adminisfratives 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 Etic i de Conducta del Grup Andorra Bañe
Agrícol Reig,S.A., així com la parí del Comunicat 7/SGOIC de l’AFA que tracta
sobre conflictes d’inter s.

Amb data 13 de generdel 2021, l’Autoritat Financera Andorrana va sol-licitar resoldre
el contráete de delegació de la gestió deis actius de la SICAV i els seus
compartiments a Fimarge, de data 22 de setembre del 2015 i posterionnent
modificat en data 29 de gener del 2020 i 23 de setembre del 2020. Arrel d’aquesta
modificació, amb data 15 d’abril de 2021 s’ha formalitzat un nou contráete on
Fimarge passa a ser assessor en matéria d’inversions del present OIC i deis
corresponents compartiments que l integren (vegeu Nota 1).

f) Impo te 

Amb data 1 de desembre de 2011 el Consell General del Principal d’Andorra, va
aprovar la Llei 17/2011, de l’l de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del
29 de desembre, de ITmpost sobre Societats, (publicat al BOPA número 80, amb
data 28 de desembre de 2011). Els OIC están subjectes a un tipus de gravamen del
0%.

(Segueix)
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El Consell General del Principal d Andorra, en la seva sessió del 21 de juny de 2012,
va aprovar la llei 11/2012 de Pimpos! General Indirecte (IGI) que va entrar en vigor
l l 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 Pactivitat económica o en cada operació en particular
1 inclús de la condició de Pimportador.

El tipus de gravamen general és d un 4,5%, el redu'it d un 1% i Pincrementat és d un
9,5% que s aplica a les prestacions de servéis bancaris i financers. Amb Pentrada
en vigor de la llei 11/2012 del 21 de juny de PImpost General Indirecte i posteriora
modificacions, queda derogada la llei de PImpost Indirecte sobre la prestació de
servéis 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 P operativa amb valora es troben registrades
com a major despesa i major cosí de Pactiu, respectivament.

Amb data 23 de maig del 2013, el Consell General va aprovar la Llei 10/2013 del 23
de maig del 2013, de P Autoritat Finance a Andorrana en la que s estableixunataxa
anual de supervisió a les societats gestores d organismes d inversió col lectiva ai í
com deis organismes d inversió col-lectiva (OIC) de dret andorra en fundó 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 per la qual es modifica la Taxa de supervisió del Organismes
d'inversió col-lectiva de dret andorra. Per Pexercici 2021, cadascuna de les SICAV
ha estat gravada amb una taxa de 1.800 euros que es reparteix linealment entre el
nombre de compartiments que integren la SICAV, i una taxa ftxa de 800 euros per
compartiment. La totalitat de la taxa anual de super isió suportada peí
Comparfirnent es troba registrada a Pepígraf  Impostos  de Pestat de resultat global
adjunt.

(4) Distribució de Resultáis

La proposta de distribució del resultat del Compartiment de Pexercici finalitzat el 31 de
desembre de 2021, formulat pels Administradora i pendent d’aprovació per la Junta
General d Accionistes, és com segueix:

Euros

Bases de repartiment

Beneficis de Pexercici 520.357

Distribució
Resultáis d exercicis anteriora 520.357

520.357

(Segueix)
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La distribució del resultat del Compartiment del període finalitzat al 31 de desembre de
2020, aprovada per la Junta General d Accionistes de 30 de marp de 2021, ha estat el
següent:

Eu os

Bases de repartiment
Beneficis de l exercici 486.752

Distribució
Resultáis d exercicis anteriors 486.752

486.752

(5) Gestió de riscos

Els riscos fmancers 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 mercáis (tipus d interés, tipus de canvi, variacions de preus), així com
els riscos de liquiditat i els riscos de crédit. La Societat Gesto a de l'Organisme és
responsable d'identifícar, mesurar i realitzar un seguiment continu deis riscos
fmancers, gestionar-los i dur a terme les accions necessáries en cas que esdevingués
necessari.

a) Compliment de límits d inversió

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

L’Organisme empra deriváis i altres Instruments fmancers mantinguts per negociar en
relació a les activitats de gestió del risc. La Societat Gestora avalúa l’estructura del
risc abans d’ent ar en cobertures económiques i monitoritza l’eficácia d’aquestes
cobertures per tal de mitigar el risc existent de forma continua.

Els coefícients legáis i el seu compliment són objecte d’un seguiment específic per la
Societat Gestora. A tancament deis exercicis anuals 2021 i 2020 no s’ha observat
cap incompliment respecte ais límits anteriors.

í

(Segueix)
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b) Sistemes de mesura deis riscos financers

Els riscos financers ais quals está e posat l Organisme són, en termes generáis, el risc
de liquiditat, el risc de crédit i el risc de mercat, el quai inclou el risc de tip s
d interés, de tipos de canvi i les variacions de preos. La Societat Gestora
monitoritza, per a cada tipología de risc, les respectives exposicions i
concentracions i mesura les sensibilitats deis resultáis de l Organisme a les
fluctoacions 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 an lisis,
entre les quals, el Back Test, el VaR condicional com a estimació de la magnitud
de la p rdua en cas d’excedir el VaR i el Stress testing, si s’escau, que mostra com
es comportaría la cartera 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 est  exposat a la liquidació d’accions de forma
continuada, que pot produir-se en qualsevol moment a discreció de l’accionista 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 fonna periódica
la posició de liquiditat de l’Organisme a través de:

- El promig de dies necessari per a vendre la cartera d’actius de TOrganisme
davant d’un escenari de liquidació ordenada. A 31 de desembre del 2021 el
promig de dies necessaris era de 0,7.

- 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 2021 el rati es sitúa en el 100%. Per
aquest Organisme es considera que la Societat Gestora ha d’inverti  aknenys
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 futurs variin en
resposta a canvis en les variables de mercat com els tipus d’interés, els tipus de
canvi i els preus deis índexs de referencia i deis instruments financers de

Organisme. El risc m xim en el cas deis instruments financers de TOrganisme és
el seu valor raonable.

A continuació es mostra Texposició de TOrganisme ais següents riscos:

(Segueix)
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(i) Risc de tipus d interés

El risc de tipus d interés deriva de la possibilitat que variacions i fluctuacions deis
tipus d interés afectin els fluxos de caixa futurs o el valor raonable deis
instruments financers. L’impacte en el preu deis instruments de renda fíxa és,
per termes generáis, reduít en actius amb venciment a curt termini i elevat en
actius de llarg termini. 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’interés de l’Organisme, classificats per data de venciment o de
repreciació contractual.

Euros 

Mes de 15
A 31 de desembre de 2021  0-2 anys 2-7 anys 7-15 anys anys No sensible

Actius
Valors representatius de deute 340.445 711.725 - - -

Instruments de patrimoni - - - - 3.534.612
Organismes d'inversió col lectiva - - - - 3.746.853
Dipósits en entitats de Crédlt - - - - -

Deriváis - - - - -

Altres - - - - -

Efectiu i equivalents d efectiu 308.751 - - _ -

TOTAL D'ACTIUS QUE MER1TEN
INTERÉS 649.196 711.725 7.281.465

Passius
Passius financers - - - - -

TOTAL DE PASSIUS QUE MERITEN
INTER S

Efecte deis deriváis de cobertura

TOTAL EXPOSICIÓ TIPUS INTERÉS
PER TRAMS 649.196 711.725 7.281.465

(Segueix)
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Euros

A 31 de desembre de 2020 0-2 anys 2 - 7 anys 7-15 anys
Més de 15

anys No sensible

Actius
Valors representatius de deute 912.397 640.817 102.275 - -

Instr ments de patrimoni - - - - 3.920.783
Organismes d'inversió col lectiva - 1.466.778 815.796 - 366.964
Diposits en entitats de Crédit - - - - -

Derivats - - - - -

Altres - - - - -

Efectiu i equivalents d efectiu 521.360 - - - -

TOTAL D'ACTIUS QUE MERITEN
INTERES 1.433.757 2.107.595 918.071 - 4.287.747

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 - 4.287.747

La major pait deis Instruments de l Organisme a b exposició al riso de tipus
d interés es concentren en diposits amb entitats de crédit i Instruments de deute
de pa'ísos de l OCDE.

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 mesura

utilitzada per avaluar aquest risc és la sensibilitat a desplapaments paraMels de
la corba de tipus d’interés de 50 punts básics. En el cas que hi hagin cobertures
amb deriváis, 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 2021 (1,14%) (97.896)
A 31 de desembre del 2020 (0,94%) (81.559)

(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 vari'in a causa de les fluctuacions que
poguessin experimentar els tipus de canvi de les divises estrangeres.

(Segueix)
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L Organisme inverteix en Instruments 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.

LasegüenítaulamostraLexposicióde FOrganismea31 dedesembre2021 Í2020
a divises estrangeres, incloent les exposicions per deriváis:

31/12/2021 31/12/2020 
Import en % sobre el total Import en % sobre el

Divisa  euros patrimoni euros total patrimoni

USD 1.296.262,43 15,08% 1.243.343 14,29%
GBP 855.497,10 9,95% 972.331 11,17%
CHF 133.300,14 1,55% 216.694 2,49%
CAD - - 193.472 2,22%
NOK - - 385.705 4,43%
DKK 97.942,29 1,14% 197.844 2,27%
SEK 459.905,91 5,35% 540.410 6,21%

La següent taulamostra la sensibilitat del compte de resultáis de l Organisme a 31
de desembre 2021 i 2020 a variacions de 1 1% del tipus de canvi en les
principáis divises estrangeres en qué inverteix, essent la resta de variables
constants.

Impacte monetari en Pafrimoni Net (Eur)
Divisa 31/12/2021 31/12/2020

USD (12.963) (12.433)
GBP (8.555) (9.723)
CHF (1.333) (2.167)
CAD - (1.935)
NOK - (3.857)
DKK (979) (1.978)
SEK (4.599) (5.404)

Impacte en % sobre el Patrimoni Net
Divisa 31/12/2021 31/12/2020

USD (0,15%) (0,14%)
GBP (0,10%) (0,11%)
CHF (0,02%) (0,02%)
CAD - (0,02%)
NOK - (0,04%)
DKK (0,01%) (0,02%)
SEK (0,05%) (0,06%)

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.

(Segueix)
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(uDRisc de preu

El risc 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 vinculáis.

Les principáis exposicions de POrganisme al risc de preu són les inversions en
instruments de patrimoni cotitzats en mercáis de POCDE. L Organisme
gestiona aquest risc diversificant les inversions en diversos sectors económics,
pai'sos, i árees geográfiques, i conseqüentment, limitant-ne les concentracions.

Per aquest Organisme les taules que mostren la concentració en instruments de
patrimoni per área geográfica i per sector d activitat a 31 de desembre del 2021
i 2020, es traben detallades a la nota de risc de crédit. L Organisme inverteix
en instruments de de te i mercat monetari i es considera més representatiu
mostrar la diversificado geográfica i sectorial deis riscos de crédit.

El risc de preu es mesura i quantifica en termes del Value-at Risk (VaR), que
reflecteix la pérdua estimada de la cartera d’actius de POrganisme davant d’un
movi ent advers de mercat per a un període de temps defmit i amb una
probabilitat detenninada (interval de confian a). Aquest cálcul es realitza en
base a models estadístics i infonnació histórica, amb dades diáries i sota els
següents parámetres: 99% de nivell de confian a i per períodes de tinenpa d l
mes i d’un 1 any d’acord amb Pestratégia d’inversió de POrganisme. La
metodología de cálcul és paramétrica, si bé es contrasta amb les metodologies
de simulació histórica i de Montecarlo.

Com a mesura complementária es calcula el VaR condicional (C-VaR). A la
següent taula es mostren les métriques de POrganisme a 31 de desembre de
2021 i 2020.

Sobre la cartera d'actius de 1'Or ani me  31/12/2021 31/12/2020
VaR interval confian a 99%, horitzó temporal 1 mes 5,97% 8,70%

VaR interval confianpa 99%, horitzó temporal 1 any 20,21% 29,45%

C- VaR interval confian a 99%, ho itzó temporal 1 any 26,52% 37,71%

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.

(Segueix)
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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 dente i efectiu, representa la máxima exposició de l Organisme al risc de cr dit.

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 diposits en entitats de
cr dit.

La següent taula mostra la diversificació de les inversions en instruments de deute i
mercat monetari de l’Organisme per qualifícació crediticia de Pinstrument o, si
aquest no en té, de l’emissor, a 31 de desembre de 2021 i 2020. Per les inversions
en altres Organismos d’inversió col lectiva es considera que  No aplica .

Ratin  creditici (% sobre el total patrimoni) 31/12/2021 31/12/2020

AAA / Aaa 3,74% 11,96%
AA+/Aaal - 1,43%
AA / Aa2 - 1,59%
AA- / Aa3 1,87% 2,27%
A/A2 - 11,16%
A-/A3 1,87% 2,01%
BBB+/Baal - 3,58%
BBB / Baa2 26,98% 17,01%
BBB- / Baa3 1,39% 5,49%
BB+ / Bal 4,71% 1,23%
BB / Ba2 14,82% 14,02%
BB-/Ba3 1,93% 3,66%
B+/B1 2,49% 1,17%
Inferior a B+/B1 - 1,29%
No aplica 40,51% 22,14%

Les següents taules mostren la concentració del risc creditici de l’Organisme en
instruments de deute i mercat monetari per  rea geográfica i per sector d’activitat a
31 de desembre de 2021 i 2020. Per les inversions en Exchange-Trade Funds es
considera l’área geogr fica i el sector d’activitat de l’índex de renda fixa que
repliquen, mentre que les inversions en altres Organismes d’inversió col-lectiva es
classifiquen com a  genéric (fons inversió) .

(Segueix)
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% patrimoni per área  eográfica 31/12/2021 31/12/2020

Estats Units 14,13% 12,71%
Zona Euro 27,15% 36,61%
Andorra 3,74% 6,20%
Global 46,21% 35,40%
Regne Unit 8,77% 9,10%

% patrimoni per sector activitat 31/12/2021 31/12/2020

Genéric (Fons Inversió) 43,59% 30,40%
Consum cíclic 4,15% 8,00%
Financer - 1,22%
Materials básics 1,09% 1,28%
Tecnología 3,35% 3,40%
Govern 2,67% 9,30%
Consum no cíclic 24,71% 26,10%
Telecomunicacions 4,20% 2,80%
Industrial 11,77% 12,20%
Servéis P blics 1,42% -

Efectiu 3,06% -

A 31 de desembre de 2021 i 2020, no hi ha imports impagats ni deteriorats.

Neteig d actius i passius financers

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

(6) Valor raonable d’actius i passius financers

Els actius i passius el valor raonable deis quals es desglossa en aquests estats financers es
classifiquen en la jerarquía 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 mercats 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.

(Segueix)
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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 seu valor raonable:

Actius financers
Valors representatius de

deute
Instruments de patrimoni
Organismes d'Inversió

Col lectiva
Deriváis

31/12/2021 31/12/2020 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

1.052.170

3.534.612

3.746.853

1.052.170 1.655.489

- 3.534.612 3.920.783

3.746.853 2.649.538

1.655.489

- 3.920.783

2.649.538

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 mercat
monetari i la resta de saldos deutors i creditors.

c) Transferéncies entre nivells

No s han produ'it moviments durant els exercicis 2021 i 2020 entre nivells de la
jerarquía de valor raonable.

(7) Deutors

A 31 de desembre de 2021 i 2020 aquest apartat no és d aplicació en els presents Estats
Financers.

(Segueix)
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(9) Instr ments Financers

a) Estructura deis Instruments financers

El detall del saldo d aquest epígraf de l estat de situado financera a 31 de desembre de
2021 i 2020 és com segueix:

Euros

31/12/2021 31/12/2020

Valors representatius de deute 1.052.170 1.655.489
Instruments de patrimoni 3.534.612 3.920.783
Organismes d’Inversió Col lectiva 3.746.853 2.649.538
Dipósits - -

Deriváis - -

Altres

8.333.635 8.225.810

A la nota 20 es detallen les i versions que composen 1 epígraf  Instruments Financers 
a 31 de desembre de 2021 i 2020 de l estat de situació fmancera adjunt, així com les
seves característiques principáis.

b) Valors representatius de de te

La composició de 1'epígraf  Instruments financers - Valors representatius de de te  de
l estat de situació fmancera adjunt a 31 de desembre de 2021 i 2020 és la següent:

Euros
31/12/2021 31/12/2020

Valors representatius de de te
De te p blic 229.174 806.202
Renta fixa privada cotitzada
(art. 20.3.a i b de la Llei 10/2008) 822.996 849.287

Inversions moroses o en litigi
Valors no cotitzats

1.052.170 1.655.489

Durant l’exercici 2021 i 2020 els Valors representatius de deute han meritat ingressos
per interesaos per import de 8.094 i 22.842 euros, respectivament

A la nota 20 es detallen les inversions que composen l’epígraf  Instruments financers
- Valors representatius de deute  a 31 de desembre de 2021 i 2020 de l’estat de
situació financera adjunt, així com les seves característiques principáis.

(Segueix)
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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 2021 i 2020 está formada
per  Accions admeses a cotització .

A la nota 20 es detallen les accions que composen aquest epígraf a 31 de desembre de
2021 i 2020 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 2021 i 2020 és la següent:

Euros

31/12/2021 31/12/2020
Organismes d’Inversió Col-lectiva no gestionáis

per la mateixa Gestora
Accions i participacions en OICVM

(art. 20.3.d de la Llei 10/2008) 3.746.853 2.649.538

3.746.853 2.649.538

A la nota 20 es detalla la posició que composa aquest epígraf a 31 de desembre de 2021
i 2020 de festat de situació financera adjunt, ai í com les seves característiques
principáis.

(10) Efectiu i equivalents d efectiu

Els saldos d aquest epígraf de l’estat de situació financera a 31 de desembre de 2021 i 2020
corresponen a un compte corrent multi divisa denomina  en euros, dólars deis Estats
Units, dólar canadenc, lliures esterlines, francs sui ssos, corona sueca, corona danesa i
corona noruega que el Compartiment manté amb Andorra Bañe Agrícol Reig, S.A.

Durant l’exercici 2021 no s’han meritat ingressos per interessos. Durant l’exercici 2020 es
van meritar ingressos per interessos per import de 164 euros.

Així mateix durant els exercicis 2021 i 2020 s’han meritat interessos de descobert per
import de 6 i 137 euros respectivament.
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(11) Passius corrents i no corrents

A 31 de desembre de 2021 i 2020, el Compartiment no presenta cap passi  no corrent.

a) Aiustaments per periodificacions de passiu

Un detall d aquest epígraf de Festat de situació financera a 31 de desembre de 2021 i
2020 és com segueix:

Euros

31/12/2021 31/12/2020

Comissió de gestió 37.327 36.413
Comissió de dipositária 3.612 2.819
Servéis de professionals independents 1.974 1.934
Altres 3.084 2.619

45.997 43.785

(12) Patrimoni

El moviment deis fons propis durant els exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2021
i 2020 ha estat el següent:

Euros
Nombre Valor Patrimoni

d’Accions Liquidatiu Total

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

Reemborsaments nets de l’exercici _ _ _

Subscripcions de l’exercici - - -

Reemborsaments de l’exercici - - -

Altres variacions del patrimoni (5.931) - (627.353)
Benefici (pérdua) de l’exercici - - 520.357

Saldos a 31 de desembre de 2021 74.867 114,8215 8.596.389

(Segueix) t\V\
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Els fons propis están formalitzats en accions, totes d iguals característiques, amb valor
nominal i que confereixen ais seus tit lars 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 funció deis fons propis del
Compartiment i del nombre d accions en circulació cada dia.

Addicionalment, adjunte  un detall del benefici per acció (en euros) a 31 de desembre de
2021 i 2020:

31/12/2021 31/12/2020

Resultat de l exercici

Nombre d accions

Benefici per acció

(13) Exposicions fora deis estats de situació fmancera

Aquest epígraf no és d aplicació en els presents Estats Financers.

(14) Ingressos financers

Durant l’exercici 2021 s’han meritat ingressos per interessos per import de 58.433 euros,
deis quals 28.465 corresponen a dividends.

Durant l’exercici 2020, es van mentar ingressos per interessos per import de 78.282 euros.

(15) Altres Despeses d’Explotació

520.357 486.752

74.867 8o.798

6,9504 6,0243

En termes generáis, quan es modifiquen les comissions dins deis máxims reglamentaris, la
Societat Gestora ho fa p blic en la fonna legalment establerta, i cas que s’elevin per
sobre deis límits, a més donará lloc al dret de separació deis accionistes ais que es
refereix l’article 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 Gestor  durant l’exercici acabat el
31 de desembre de 2021 i 2020 és com segueix:
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Maxim reglamentan (%)
Efectiu (%) (1>
Base de cálcul
Freqüéncia de liquidado
Import meritat durant l exercici
Import liquidat durant l exercici

Euros
31/12/2021 31/12/2020

1,75%
1,55%

Patrimoni
Trimestral

140.641
139.727

1,75%
1,55%

Patrimoni
Trimestral

132.220
131.768

(1) Impost General Indirecte no indos (1GI del 9,5%)

(2) No inclou les comissions de gestió indirecta pagades per part deis Organismes d Inversió que composen la cartera de valore de

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

Organismes d Invereió.

El detall de la comissió de dipositária que ha percebut FEntitat Dipositária durant
l exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021 i 2020 és com segueix:

Euros

31/12/2021 31/12/2020

Patrimoni mitj  diari (després de la comissió de gestió) 8.277.641 7.750.955
Patrimoni custodiat mitjá diari (no inclou tresoreria) 7.578.804 7.007.286
Máxim reglamentan (%) 1,0% 1,0%
Efectiu (%)(1) 0,15% 0,12%
Base de cálcul Patrimoni Patrimoni
Freqüéncia de liquidació Trimestral Trimestral
Import meritat durant l’exercici 12.835 10.236
Import liquidat durant l’exercici 12.042 10.201

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

La comissió de dipositária es calcula sobre el valor d’actiu net diari del Compartiment,
sense deducció 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 2021 i 2020 és com segueix:

(Segueix)
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Euros

Entitat que presta el sei ei 31/12/2021 31/12/2020

Comissió de gestió
Andorra Gestió Agrícol Reig,

SAU SGOIC 140.641 132.220
Comissió de dipositária Andorra Bañe Agrícol Reig, SA 12.835 10.236
Servéis de professionals

independents Deloitte 3.948 3.867
Impostes AFA 2.619 2.619
Altres (4.842) (1.410)

155.201 147.532

La rátio resultant de dividir el total de les despeses generáis, peí patrimoni mitjá del
Compartiment de l exercici 2021, és del 0,56%. 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
Texercici 2021, és del 0,33%.

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

b) Altres comissions

Segons el que s’estableix al Prospecte Complert del Compartiment, aquest no percep
cap comissió de subscripció i reemborsament.

(16) Saldos i transaccions amb parts vinculados

a) Operacions amb parts vinculades

La Societat Gestora, Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU, SGOIC, és Tencarregada de
proveir de tots els servéis de gestió i administració relacionats 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 Tany pels servéis de direcció i representació prestáis
per aquesta.

L’Entitat Diposit ria, Andorra Bañe Agrícol Reig, SA, és responsable de la custodia
deis valors mobiliaris, actius financers, instruments financers i efectiu que integren
l’actiu 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 Tactiu net diari del Compartiment, sense deducció previa de Timport de la
comissió.

El detall deis saldos deis estats financers adjunts a 31 de desembre de 2021, deriváis
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de les transaccions efectuadas peí Compartiment amb entitats i persones vinculades
i amb entitats del Grup de la Societat Gestora, es presenta a continuació:

Euros
Altres parís
vinculades

Actiu:
Efectiu i equivalents d’efectiu (Nota 10) 308.751

Estat de resulta  global:
Comissions de gestió (Nota 15) 140.641
Comissions de dipositária (Nota 15) 12.835

Un detall de les partícipacions que té l Entitat Dipositária, la Societat Gestora i d altres
entitats vinculades al Compartiment en el patrímoni del Compartiment a 31 de
desembre de 2021 i 2020, 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

31/12/2021 31/12/2020
% sobre el % sobre el

Nombre de total de les Nombre de total de les
Participacions Participacions Participacions Participacions

_ -

7.240 9,67% 6.500 8,04%

7.240 9,67% 6.500 8,04%

b) Remuneracions al personal clau

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

(17) Fets Rellevants

Al dar er trimestre de 2021 es van fer evidents moviments de tropes i equipament militar
prop de la frontera de R ssia amb Ucra'ína, despertant preocupacions a nivell global per
una possible invasió militar a Ucra'ína.

A mitjans de desembre de 2021, el ministeri d'Afers Exteriors de R ssia va emetre un
conjunt de demandes a POTAN i ais seus aliats, qui les van rebutjar advertint a Rússia
que imposarien greus sancions economiques si R ssia envaía Ucra'ína.

(18) Fets posteriors

Les negociacions esmentades en la nota anterior no van donar lloc a cap resolució i el 24
de febrer de 2022 Rússia va anunciar l'inici d'una invasió terrestre, marítima i aéria a
gran escala d'Ucra'ina, empenyent milions d'ucramesos a fugir del conflicte cap ais
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pa'ísos ve'íns. Mentre els restants ucrai'nesos s embranquen en una guerra sobre el

terreny i es succeeixen negociacions entre R ssia i Ucraína sense acords formáis,
POTAN i els seus aliats responen imposant sancions, donant suport logístic i
humanitari a les forces ucraineses i reforpant les tropes al flanc oriental de l'OTAN, tot
evitant qualsevol implicació militar directa que pugui donar lloc a un conflicte
generalitzat.

A la data de formulació deis presents estats financers, el Consell d administració no ha
observat cap impacte material advers en el Compartiment, si bé no es pot estimar encara
amb suficients garantios l impacte futrir, tant directo com indirecte, en el valor raonable
deis actius, passius, en les exposicions fora de balan? i sobre la seva posició fmancera.

(19) Compliment de les normes legáis

Els Administradors de la Societat Gestora no tenen coneixement de que s hagi produ'ít cap
incompliment de les liéis, decrets, reglaments i comunicats de PAFA vigents al
Principal d Andorra que li són d aplicació.

Llei 10/2008 del 12 de iuny. de Regulació deis Organismes d Inversió Col lectiva de Dret
Andorra.

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

dret andorra  amb Pobjectiu d establir uns criteris de transparencia que permetin ais
inversors disposar de la suficient informació, així com establir les responsabilitats i
obligacions de les entitats que participen en la gestió, en la dipositária, en
Padministració i distribució i en tots els servéis complementaris.

Aquesta Llei deroga els árdeles 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 dTnversió de dret andorra les entitats
bancáries de dret andorra i les entitats de crédit o autoritzades deis estats
membres, de POCDE o d’altres estats tercers amb unes normes cautelars que
PAFA 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 derivados segons la Llei 10/2008, de 12 de juny, i que
siguin autoritzades a desenvolupar aquesta fundó per Porganisme supervisor del
seu país.

- La Societat Gestora i PEntitat Dipositária han de vetllar perqué no es produeixin
conflictes d’interessos i, en cas que es produeixin, reconduir la situa o per tal de
no malmetre els interessos deis inversors.

- Una mateixa entitat no pot assumir simult niament les funcions de Societat Gestora
i d’Entitat Diposit ria.

- La Societat Gestora i PEntitat Dipositária han d’actuar, en Pexercici de les seves
funcions, de forma independent i exclusivament en interés deis accionistes.
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Llei 17/201L de l l de desembre. de modifícació 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 modifícació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l Impost
sobre Societats, (p blicada al BOFA número 80 amb data 28 de desembre de 2011). Els
OIC están subjectes aun tipus de gravamen del 0%.

Llei 11/2012, del 21 de iuny. de Flmpost General Indirecte.

El Consell General del Principat d Andorra, en la seva sessió del 21 de jimy de 2012, va
aprovar la llei 11/2012 de l’Impost General Indirecte (IGI) que va entrar en vigor 1  1 de
gener de 2013. L Impost General Indirecte grava els lliuraments de béns, les prestacions
de servéis i les importacions realitzades en el territori Ando  a per empresaris o
professionals a títol onerós amb carácter habitual o ocasional en el desenvolupament de
la seva activitat económica, amb independencia de la fínalitat o deis resultáis perseguits
en l’activitat económica o en cada operació en particular i inclús de la condició de
l importador. El tipus de gravamen general és d un 4,5%, el redu'ít d un 1% i
l incrementat és d’un 9,5% que s’aplica a les prestacions de servéis bancaris i financers.
Amb I entrada en vigor de la llei 11/2012 del 21 de juny de l’Impost General Indirecte
i posteriora modifícacions, queda derogada la llei de 1 ’impost indirecte sobre la prestació
de servéis 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 l’operativa amb valora es troben registrades com a major
despesa i major cost de l’actiu, respectivament.

Llei 17/2019. del 15 de febrer. de modifícació de la Llei 8/2013. del 9 de maig. sobre els
requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del
sistema financer. la protecció de l’inversor. l’abús de mercat i els acords de garantía
fínancera.

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 financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords
de garantía fínancera.

La fínalitat d’aquesta llei és mantenir un sistema financer estructuralment i fimcionalment
sólid, apostant per una claríficació del marc legal vigent a Andor a que regula el sistema
financer, unificant així en un únic text les disposicions de la Llei 14/2010 i les
disposicions vigents de la Llei d’ordenació del sistema financer andoir  de 27 de
novembre de 1993, albora que incor ora a la legislació andorrana els compromisos
adquirits sobre informació privilegiada i manipulado i abús 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.
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L aprovació de la Llei 8/2013 comporta la derogado deis articles 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 financer; i la deroga o de la Llei d ordenació del
sistema financer 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 17/2029, 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 financer, la protecció de l inversor, l abús 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 directives
i de les seves normatives d implementació.

Llei 10/2013, del 23 de maig, de l Autoritat Financera Andonuna.

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 aquest  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 financer
andorra, a Pevolució deis mercáis financers a nivell inte  acional, i ais compromisos
adquirits per Andorra amb la firma de l Acord Monetari amb la Unió Europea.

L aprovació de la Llei 10/2013 comporta la derogació 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 financer; 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 altees
regulacions.

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'Institut Nacional Andorra de
Finances. Amb la seva entrada en vigor, esdevenen aplicables de forma immediata les
modificacions aportadas ais articles 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 supei isió, entre abres.

Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats bancáries i d’empreses
d’inversió.

En la seva sessió del dia 29 d’abril del 2021, el M.I. Consell General va aprovar la Llei de
7/2021, de recuperació i de resolució d’entitats bancáries i d’empreses d’inversió.

Aquesta llei completa l’adaptació iniciada mitjanpant la Llei 8/2015 a la normativa
europea, l  qual queda derogada per la present llei, creant un marc complert per a la
reestructurado i la resolució d’entitats de crédit i empreses de servéis d’inversió a
l’ordenament jurídic andorrá, complint amb els compromisos intemacionals adquirits
peí Principat d’Andorra en virtut de l’Acord monetari subscrit amb la Unió Europea i
on s’hi introdueixen les previsions que permeten la plena harmonització del sistema
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andorra amb els estats membres de la Unió Europea en materia de recuperació i
resolució.

L objectiu de la normativa és possibilitar la resolució de qualsevol institució financera
d una manera ordenada, sense interrupció sistémica greu, i minimitzar tant com siguí
possible el risc per ais contribuents grades a la protecció de les funcions que resulten
critiques per al mercat fmancer i l economia real, assegurant l assumpció de les pérdues
per part deis accionistes i creditors de Fentitat en crisi.

Llei 29/2021, del 28 d;octubre, qualificada de protecció de dades personáis.

En la seva sessió del 28 d octubre del 2021, el M.I. Consell General va aprovar la Llei
29/2021, qualificada de protecció de dades personáis que té per objecte actualitzar la
normativa relativa al tractament que, tant persones o entitats privades com
l Administració pública andorrana, duen a terme de les dades co responents a persones
físiques acollint-se a la nova regulació europea, continguda al Reglament general de
protecció de dades i modemitzant el marc jurídic existent. Aquesta llei pero no entrará
en vigor fms el maig de 2022.
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31 de desembre de 2021

(20) Composició de la cartera d inversions financeres

La composició de la cartera d inversions financeres a 31 de desembre de 2021 és la següent:

Euros

Descripái T&oli ISN Di isa de
icfa ncb Nomina! / Quanlital Cotilzjcij Cupo Vaicin t l Coil i a ipiisi ó Pbuv hics

btenls
Mini iha

Llalli Valar  e .Mercal Inl craso 
Merkat Acta

BONS PRINC. AND. 0.90 . EUR 3Y XS2035671+I9 EUR 58 1.108.44 8929 . 19 1 22022 58000 4 0 58.45) 14 0,68*.

SWEDISH GOVERNMENT 3:001 >734 461 SEK 1.695.000 101.59 3,505» 010 2022 173.295 (5572) 167 23 3 47 1.9 *.

Dtule P Hic 231.295 4 0 (5972) 225813 3 61 2.67 V.

OONV XS2241400295 EUR 100.000 103.86 362495. 15/102025 94.248 (778) 93.470 1.09*.

\ R1SURE  OLDI G AB XSI90S2Í0191 EI Í 110.00 100.87 3,50*. 15 05 023 115.440 (4 47 ) 110. 60 310 1,29?»

SCHAEFFLER AG DEOOOA2S Q9I EUR 100.000 10626 75 . 1 102025 101.286 5.073 10 359 603 1.24*.

IQ\X\ INC XS2026793150 EUR 100.000 100,7 2255» 15 012028 102013 (1-223) 100.7 0 1.031 1,181»

ORGANOS  FINANCE 1L C XS2332250708 EUR 100.000 101.04 2885. 30 042028 102548 (L510) 101.038 477 1.18?.

NOMAD FOODS BO DCO PLC XS23556O4SS0 EUR 100.000 10029 250*. 2406202 101.028 ( 38) 100 90 1.2 2 1.18*.

PRIMO WATER HOLDINGS INC XS224I804462 EUR 100.000 10 49 3.88 . 3120 028 103.528 (1.0 0) 102488 46 1.20*.

ADEVDJTA ASA XS2249S94234 EUR 100.000 10277 3.0 5. 15/112027 103.748 (980) 10 768 375 1.20*.

Rf nli fixa privxdi colina i 823.836 5.073 (10.616) 818263 .733 ,57*/.

TOTAL VALORS REPRESENTATRS DEDEUTE I.05S.131 isa 1IMI» I.M4.07Í SOT IW411
MIC OSOFT CORP US5 49181045 USD 510 33622 75371 753  150.737 1.75 .
AUTOMATIC DATA P OCESING US0530I51036 USD 615 246.58 73270 595  133.2 9 1.55*.

OVO NORDISK A S-B DK0060534915 DKK 991 735.00 48683 49360 7.942 1.14*.

ED ARDS UFESCIENCES CORP US 8176EI082 USD 1.574 12 .55 161.651 17.549 179.200 08*.

AMADEUS IT GROUP SA ESH0íX>67019 EUR 2078 59. 4 110.623 13 09 123  2 1. 4*.

ALLEGION PLC IE00BFRT3 V74 USD I.02S 13244 905 3 28 07 119. 00 1  *.

DIPLOMA ORD GB0001826634 GBP 3.7 0 3374.00 102159 49.809 151.968 1,77?.
KARDEX HOLDING AG 010100837282 CHF 457 300.00 6  4 69.709 132155 1,54?.

ICO  PLC IE0005711209 USD 549 09.70 91.686 57.734 149.420 1.74*.

PAYPAL HOLDINGS ORD US7 450Y1038 USD 970 188,58 160 47 407 160.754 1,87?.

ALPHABETINC(C) U9J2079K1079 USD 59 2893.59 79.7  70  6 150.032 1.75*.

GRIFOLS ORD CL B ESO1719960 5 EUR 1 .419 10.11 22 .40 (60.410) 165.9 6 1 3*.

ANHEUSER-BUSC  INBEVS NV BE0 742 32 I EUR 2695 53.17 1 5.4 2 (22169) 143.2 3 1. 7*.

I TERPUMP GROUP SPA rr0001078  EUR 2285 64.45 80359 6  09 147.268 l,7I*i

HOWDE IOINERV GROUP P C GB 00557 8I3 GBP 12323 01.20 853 81 4  98 131.979 1.54?.
ASSA ABLOY AB SEO007100581 SEK 4.486 276.20 80.913 39.483 120. 9 1. 0*4

ATO  RUBBER PLC GB0000667013 GBP 5.988 1121.00 168380 (88.607) 7 .773 0,93* 

FOX FACTORY HOLDING CORP US3513SV1026 USD 7 0 170.10 80.706 37388 1180 4 1 7? 
SIEMENS H  LTHINEE S AG DE0OOSHL10O EUR 34 65.82 24.406 17324 41.7 0 0.49* 

HOMESERVE PLC GB00BYYTFB6O GBP 10.785 874.50 122.731 (10. 16) 11 085 1 0*.

CEI AVISION AB SE00306S34S4 SEK 1. 02 325.20 4 881 1.421 4302 0,52?.

DERMAPHARM HOLDING SE DEO OA2GS5D8 EU 1-393 8920 62521 61.874 124 395 1,45 .
JUDGES SCIE TIFIC PLC GB0 3239S678 GBP 1.055 8 00.00 58.057 47360 105.317 1.23 .
STABILUSSA LU1066226637 EUR 670 4.55 40.116 3.1 2 4334 0.50*.

ERGOMED PLC GB00BN7ZCY67 GBP 4 004 1500.00 67580 33  71376 0.83*.

XP POWER LTD SG99 9003735 GBP 2018 5100.00 12 .265 (3.95 ) 12230 1.42*.

ILMS NET ORKS AB SE000  970I8 SEK 1.993 558.00 8  47 24 14 IOS 0 1 1.26*.

REV NID GROUP OYJ n00090I0912 EUR 756 5525 4 610 (614) 41  6 0.49 <
SAP AG DE0007I64600 EUR 1.101 124.90 110.741 26.774 137.515 1.60 .

HENKEL AG PREF DE000 0 8432 EUR 1.782 71.14 154.623 (27.852) 126.771 1.47 .
niani a meses a colització 2881 12 867.55 (214 255) .S34.612 41,12*/.

INSTRUMENTS DKI  TRLVtONI 2881 12 867.556 (114 3 55) 3.514. )2 1 Jl.li .
PICTET GBLEMERGING DEBT HI EUR LU0170991672 EUR 3.700 28  3 1.023 96 47.002 1.070.593 12.45*.

CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010I49302 EUR 2 6 124 51 2 321 (61.538) 367.783 4.28’.

PICTET EM LOCAL CCY DEBT HI EUR LU03 0553600 EUR 10280 10297 1.113347 (54.815) 1.058.532 12 1*.

PIMCO GIS CAPITAL SECI EUR ACC IEQ0B6VHBN16 EUR 54.419 15.71 847.882 7.0 8 854.920 9.95*<

ROBECO EMERGING ST RS EQ F EUR ACC LU0792910050 EUR 2032 194.40 395.061 (40) 395.021 4.60’.

ecions i participación» en OICVM( rt. 20J. ) 3.80 .207 51.040 (1163  ) 3.7 5 853 3  * .

TOTALOIC NO GFSTIONATS PHILV. L TELMVGESTOILV 3.809.207 (II63*»>;

lOTALC.WIFH . raí
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La composició de la cartera d inversions financeres a 31 de desembre de 2020 era la
següent:

E ro»

DcscrpciS Tilak BM Di-' a de
rclcrcn o

Nomnal/
Quint l 1 Collnci) Cupo Vcncrncnl Cosí

J ldqusci)
Pluv l/cs

blenl»
Mmuivllic»

blenl» Valir e Mercal 2Uetet»us
Meit ti AcUi

N'ORtVEGLVN GOVT NODO 1)572171 no>: 3.763.00 2)139 3,735» 25.05.2o2l 3 2 9B 121.791) 64.121 I.U7 4.26*.
BOKS PRNC.AND.OSO  ELR JY X520I567H49 ELR 5» 2)20. 6 19.9952 l)/n.2022 51. 0 1253 59.253 n 0.61*.
SWEDBIt GOVERNMENT SE 00J7I446I SEK L 95 000 2)3.41 350S 0106.2022 173 295 (451 ) 177114 3.427 2.07*i
CANADI   Gü\ER  MENT CADJ0J7FJJJ CAD 299.000 2)0.4 0.75•» 1 9.2 21 1)35 5 (515) D2.990 41 2.2P»
Dcnlt Public 117.719 1.163 (24.72 1) 794.151 12.04 9,2 2 Va
TELEFONEA ECROP SPJ0 S))J4 ELR 2)  0  112.74 5,1154 3 03/204 DI. 0 313 112.742 4.426 13455
GESTAMP  N LUX .\SHU94972» EL 1)0.00 lw.17 35 54 15.03 2023 2 3.714 ( 2 B 1 1)0.172 4 1 11 %
CAKABANK XSIJ6JB12U EL 2) .00 2)3.14 35  4 15.02/2 27 2*5.711 12513) D3.B5 3.06 UP 
GRFOLSSA X5159I7J77Í EL 2)000 2)11 3,2   0105/2 25 111331 (137) UID4 324 19555
NOMADFOODS BONO XS BOi)l24962 ELR 1) . 00 2*14 335* 15  5/2024 2)2.H2 (6 9) 2*1443 406 19 *5
VERBERE HOLDING XSB0I250I9I ELR m.o o 1)151 350*4 15 05/2 23 115.4 0 (3.7 2) 111731 39) 121  
SCHAEFFLER AO DEi i)OA2I9Q91 ELR 2)0. 0 1I6.Q 2.75* 12/|)<2 25 9)121 4134 1)6.12 6 3 12255
PUV KC XS2 J 79IIJ ELR 1)  000 2)124 235*. 15/ 12 21 9*2 0U (761) 2il245 1031 in*.
Reñía Fila pirrada calillada (art. 2t.).a ib) 140. 17 1. 73 (10.101) 131.419 10.7 91 9.7 I .

P CT T GB L EMERONO DEBTIHELR Lt1)I709 B72 ELR 2 6 0 3 334 723.737
bilí
205 115.  6 9J3S

PMCOGBLPJVORADECREDtT NVELR1I ErtoBOóJCFll EI 32.5 0 D.76 594.713 47.417 4220 754*.
P ETETEM LOCALCC YDEBT  IEIR U»)J40ÍJ36»0 ELR 7.265 1135 712  45 42333 124571 9.43 4
ROBECOEMSTARS EQLTTES DELR LL»2J4I36í5ii EIR 14 3 25 .13 320254 46.71 3 6 9 4 4  *4
Arelan» 1 participada n» en OICVM (art. 20.J.d) 2.420.1 19 221.719 2.   .531mam 3 0,2 9 Va

ME OSOFT CORP LS5 4 11)145 USD 634 222.42 095 4  71 115317 13 5 
JOHNSON*JOHNSON l'S47l 1 0 2)4 LSD 13M 15731 15 .445 ( D29 ) 171.744 2. 4* 
AUTOMATE DATA P ROCES NO L3O530152)J LSD 961 1763 m.4 2 24,063 B1355 1 15 
TEVA PHARMACEUTEALSP ADR LSII252420 I LSD 25.131) 9. 5 111229 (53 163) E736 146 5
NDtTEXSA ES0HI396007 EL 6.792 26.04 >55. 95 11769 176164 2.025 
NTERTEK GROLT P LC GB0031 31363 GBP U76 564IJ20 115353 12 7 1115 2 1365 5
CAMECOCORP CAD32IL))t5 CAD 2). 129 B.40 13  35 25.427 111  2 127* 
NOVO NORD5K A S-B 0)3)0603 4915 DKK 3.451 426.65 154931 (42213) D7144 2  5 
AMADEUS H GROLT S A ESO)) 0 70i EIR 2.155 5956 11)711 17  41 DS  52 147* 
ALLEODN PLC EOOBFRT3VV74 EL U75 1) 31 156.45 (12 1)5) DI 555 2/J45 
DP LOMA ORD GB') <)I!26634 GBP 3. 40 2D2. O B0.S74 7.427 111301 1515,
APPLUS SE VXES SA ESO 3)5i>220i ELR 2)377 .02 115. 07 (214  ) 3601 107  
KARDEXHOLDNOAO CHO210I372J2 CHF 106 B3j 0 II).134 34.1 2 H4.2 6 163* 
ROTORKORD GB IIBVTNZH2I GBP 34141 311/1 121041 219 123. 44 1425 
PAVPALHOLDPJGS ORD LS70 30YI23I LSD 554 2343 46 17 59250 21 .157 r.
ALPHABETNC (C) 1502079KD7 LSD 17 mui 14 19 39125 124.715 143*.
GRFOLSORDCLB ESi»I7í) 9  95 EL 5415 15.42 4.n (1*671) 13.499 0.9354
A HEUSER-BLBCH NBEVSA  V BE0 74293251 ELR 25  57. 1 B13 4 (22311) H5246 167*4
NTERPUMP GROIT SPA IT0002)7I U EL 2300 4054 6L2D 315 9 2,712 1/1 *4
HOVVDE  JONERYOROLP PLC GBOi)li5576tl3 GBP 13.423 61 .60 7531) 21241 1)3551 IB*4
ASSA ABLOYAB SE0I107W05I1 SEK 1 61 20250 156217 (11 90) 45 7 2.  54
FOXFACTOR YHOLDNG CORP LB33BIV2I2 LSD 141 D5.7I 41422 4323 72.745 0.1 *.
SIEMENS HEALTHtJEERS AG DE0ililSHL)) 6 ELR 3304 41 1 127.2)0 11312 131.702 159*4
NTERCONTKENTALHOTELS GROLT PLC GBO BHJVC057 GBP 2317 4690.00 1)3511 21.47 B2.0J7 ur.
DERMAPH RM HOLDNGSE DEO  A20S5DJ ELR 2  52 5 .9 ID 021 32030 151051 173*4
JLDGES SCENTF  PLC GB 0323 I67I GBP 1047 6310. 0 51057 9 66 74.7 6 .15*4
HEXPOLAB SE 007 742II SE 11.914 11. 0 G6.4D (4.257) B0516 14 *4
AVANTOR NC 1501332 D07 LSD 3.171 21.15 17314 (1131) 19.165 1 1254
SAP AG DE0007264600 ELR 1654 2)732 151.156 D.I76 7J42 )3'4
HE   L AO ACO DE000604I432 EL 1645 250 2510/) 5 ( .173) 151132 17454
Arela ni a meiei a Callliarli 3.4 5.713 473.106 (11.106) 3.92 0.713 ,12 V.

3.  5.783
7,5    ,'>31

473.80 
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ENTORN EXTERIOR I COMPORTAMENT DE L ECONOMIA GLOBAL AL 2021

L any 2021 va ser especialment convuls pels mercáis fmancers i per a l'economia en general
degul a Parribada de noves onades de contagis i variants del Covid-19. Tot i la presencia
de la vacunació, várem observar la rápida expansió a gran escala d aquestes noves
variants, sent l última Ómicron, que es va veure propiciada a una velocitat record.

A més a més, aquest any va estar marcat per Palta inflació, a causa de colls de botella en
cadenes de subministrament, Pescassetat de materials i Pincrement deis preus en
Penergia. Aixo va ser motivat per la fi deis confinaments drástics i la reobertura de les
economies.

Durant el primer semestre, els Bañes Centráis varen continuar intervenint l economia, a
través d’injectar liquiditat en quantitats sense precedents   través d’importants mesures
fiscals i monet ries que han servit de suport per a una recuperació réco d, permetent una
continuació de pujades generáis en les borses, i incl s arribant a preus de m xims
histories en moltes companyies.

A partir del segon semestre, Pentorn economic comenqa a canviar, veient alentiments en la

recuperació d alguns paísos i Paparició de dades inflacionistes preocupants. La qual
cosa va portar ais Bañes Centráis a fer un gir progressiu en les seves polítiques
monet ries, anunciant retirados d estímuls.

Estáis Units

A mesura que anava fínalitzant l'any, vam veure un canvi de to de la FED, passant d'un
discurs més  dovish  a un més  hawkish . D'aquesta manera, Powell, el presiden  de la
FED, comenqava Pany molt convenput de mantenir les polítiques d’estímuls monet ries
adoptades durant Pany 2020, a comenqar a fer-ne retirada d’aquestes mateixes, fíns a
fmalitzar desembre de 2021 amb l'anunci d'una o fíns a tres pujades de tipus d inter s
durant l'any vinent, una vegada fínalitzada la retirada d'estímuls, que la seva data ha estat
avanqada fíns a marq de 2022. La  aó d'aquest gir notable en les polítiques monetáries va
ser l'augment preocupant de la inflació, la qual s'ha convertit en el principal problema
economic del país. La taxa d'inflació interanual va anar escalant fíns a arribar al 7% al
desembre. L'IPC Core va augmentar  fíns al 5,5%. Quant al PIB trimestral, podría  dir
que es va alentir en comparació amb la resta de l' ny, situant-se en el 2,3%.

Zona Euro

El BCE va mantenir un discurs més  dovish  respecte al de la FED, el qual contrastava
principalment a fmals d’any. Pero, si que va anar variant de manera progressiva, ja que
han accelerat la retirada d'estímuls del programa de compres (PEPP) amb data de
fínalització a la fi de marq de 2022. No obstant aixo, per a compensar la reducció,
s'elevar  el programa de compres (APP) durant els següents mesos. Respecte ais tipus
d'interés es van mostrar més cauts, sense preveure pujades almenys fíns que finalitzi el
programa de compres. Quant a l'alqa deis preus, el BCE manté que el repunt és transitori,
encara que mostraren preocupació davant un augment cada vegada més notable. La taxa
d'inflació interanual va anar incrementant fíns a anibar al 5% al desembre. L'IPC Core
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va augmentar fms al 2,6%. El PIB va registrar un increment Inter trimestral del 2,2% a
final d any.

Econo ies Emergents d Ásia i EMEA

A Xina, l'economia va créixer al seu ritme més lent en 18 mesos, llastrada per facto s com
la crisi de la promotora Evergrande i els seus efectes en la resta del sector immobiliari,
les apagades en els centres industriáis, els efectes de les mesures reguladores en les árees
tecnológica, fmancera i d'oci, i els nous brots de Covid.

El PIB va registrar una expansió del 8,1% en 2021, el ritme més gran de creixement del
gegant asiátic de 1'última década. No obstant aixó, durant el quart trimestre, l'expansió
del PIB va ser del 4%, el més baix deis últims quatre trimestres. En comen; exterior, va
registrar un superávit de més del 30% que l'any anterior. Les exportacions i les
importacions també van augmentar entom del 30% respectivament. Només les vendes a
l'exterior van representar el 20,9% del creixement del PIB, segons Ning Jizhe, director
de l'Oficina Nacional d'Estadística (ONE).

El Bañe Popular de la Xina va retallar els tipus d'interés per ais seus présteos a mitjá termini,
la primera vegada que adoptava aquest tipus de mesura des d'abril de 2020.

Al Japó, ha destacat 1'estrategia seguida durant l any per a combatre els costos creixents de
l energia i les matéries primeres. Així dones, l IPC ñipó, tan sois va augmentar a
l octubre un 0,1%, degut a l encariment de la factura de l energia.

Per altra banda,  alpa global deis costos derivada de la crisi sanitaria sí que s'ha notat amb
en els preus majoristes, que el novemb e passat van registrar una escalada interanual
récord del 9%, la major en quatre décades, ajudada a pujar peí petroli i el carbó, la fusta
o els metalls no ferrosos.

El Govem japonés va aprovar el tercer paquet d'estímul económic des de l'mici la pandémia,
el més elevat de la seva historia i valorat en 55,7 bilions de iens, uns 429.000 milions
d'euros, més del 10% del seu PIB.

L’economia de l’índia va créixer un 8,4% en el segon trimestre de l’any fiscal, sent un deis
majors creixements entre les principáis economies, que contrasta amb la contracció del
7,4% viscuda el mateix període del 2020. Aquesta recuperació es va deure principahnent
al creixement positiu observat en sectors cla  com a agricultura, la minería, la
manufactura, sei eis públics, t ansport, i comunicacions, segons un informe del Ministeri
d'Estadística indi.

Malgrat els forts indicis de recuperació, Piriforme del Govem també va adverti  que PIndia
trigaria almenys dos anys a tomar ais nivells de creixement anteriora a la pandémia.

Israel ha vist disparar-se el preu de la seva moneda, convertint Tel Aviv en la ciutat més
cara del món. El xéquel, la moneda d’Israel, va assolir la cotització més altra en ve s al
dólar deis  ltims 25 anys, després d’ap eciar-se un 20% l’any 2021. Aixó, ha estat degut
a la quantitat massiva d’inversions intemacionals en el sector d’alta tecnología.
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La corba d inflació s'ha situat en el pie més alt des de fa una década, pero es manté
continguda en 2,3% anual. El PIB va experimentar un creixement ais voltants del 6,3%.

Am rica Llatina

L economía del Brasil va pujar un 0,69% al novembre respecte a octubre, després de quatre
caigudes seguides. Segons l'última previsió del mercat fmancer, el PIB del Brasil, la
major economía de Llatinoamérica, es va expandir un 4,50% el 2021. A més a més, el
PIB va repuntar un 0,43% al novembre passat respecte al mateix mes de 2020.

Tanmateix, presenta a tancament de 2021 una xifra elevada d inflació, una pujada
continuada deis tipus d interés, una taxa alta d atur i incertesa en el marc polític.

A M xic, l'economia va créixer un 5% en el 2021, després de desplomar-se un 8,2% en el
2020 per l'impacte de la pandémia. A més, va entrar en recessió técnica al tancament de
l'any, en sumar dos trimestres consecutius amb reculades. En els  ltims tres mesos,
l'economia va caure un 0,1% respecte al trimestre anterior, segons dades preliminars
revelades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística i Geografía (Inegi). La mala
xiífa confirma l'estancament de l'economia i el final de l'efecte rebot després de la
reobertura.

L'esperada recuperado va quedar [lastrada per la inflació i els problemes en les cadenes de
subministrament. Els va i vens de la pandémia, amb l auge de casos per la variant
Ómicron, van complicar encara més el panorama.

A l Argentina, es va registrar una inflació del 50,9%, perqué els preus no paren d’apujar.
Pero, cal teñir en compte que aquesta altíssima inflació en el país, no és un fet puntual,
sino que, és més aviat quasi normal. Ja que l’any 2019 es va registrar una inflació encara
més elevada.

El sector hoteler lidera la pujada de preus, amb un 65,4% anual. Seguint-lo de prop el sector
téxtil amb una pujada del 64%. Per altra banda, el preu deis  liments va quedar- per sota
la xifra d’inflació, controla  per la intervenció de l’estat.

COMFORTAMENT DEES MERCATS FINANCERS AL 2021

Renda Variable

Aquest any 2021, podem dir que ha estat marcat per certa volatilitat i albora optimisme
generalitzat. Així dones, els índexs principáis deis Estats Units i Europa, tocaven máxims
histories en varis mesos de l’any, per tornar a retrocedir, i així varíes vegades. Finalment,
tot i el pessimisme viscut ais mercáis durant el mes de novembre, degut a la variant
Ómicron i a les altes dades d’inflació, els índex tancaven l’any a records histories,
animats per les decisions preses pels mateixos Bañes Centráis i a qué no es van viure
confinaments estrictes de manera general.

En aquesta línia, el S&P 500 de Wall Street torna a superar máxims, pujant un 3,49% durant
l'últim trimestre i tancant l'any amb un creixement del 26,89%. Així dones, a Europa,
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l'Euro Stoxx 50 també torna a superar máxims, pujant un 1,13% Inter trimestral i tanca
2021 amb un creixement del 20,99% anual.

D'altra banda, els mercáis emergents han experimentat baixades generáis durant l any. El
MSCI Emerging Markets, mostra una rendibilitat del -2,59% durant F ltim trimestre i
destaquem un creixement anual negatiu del -4,59%, que contrasta amb els principáis
índexs europeus i estatunidencs.

Renda Fixa

L any 2021, va presentar un spread de crédit sostingut durant gairebé tot l any, grades al
suport deis Bañes Centráis, exceptuant algún moment cap a fináis d’any, ja que es pot
dir que es comenqava a ampliar.

Durant aquest últim any vam veure una tensió en les corbes, amb la  yield  del Tresor
estatunidenc a 10 anys passant de 1’1,07% a 1 1,51%. Quant a la  yield  del bo
governamental d lemanya a 10 anys va augmentar des de -0,52% a -0,18%.

També cal destacar que la cris  de la immobili ria xinesa Evergrande, va produir una gran
inestabilitat, generant pánic ais inversora per un possi ble col lapse de la companyia, que
hagués arrossegat ais mercats probablement.

Mat ries Primeres

Respecte al petroli, els preus van anar augmentan  al llarg del 2021, impulsáis per mía major
demanda, degut a Taixecament de les restriccions i per les aturades de la prodúcelo per
part de la OPEP+. L’alpa de preus del petroli també es va veure sostinguda per la pujada
de preu del gas natural.

Així dones, la demanda mundial al novembre es trobava a tan sois un 3% per sota del nivell
máxim registrat abans de la pandemia. A la Xina, és on es va produir la recuperació més
gran amb una demanda d’un 10% superior ais nivells anteriora a la pandemia. En canvi,
es va mantenir per sota a la resta de paísos.

Peí que fa a l’or, després d’arribar a nivells record al 2020, durant el 2021 es podría dir, que
no va ser capa? de capitalitzar Palta inflació tot i ser conegut popularment com a una
cobertura contra l’alqa de preus.

D’aquesta manera, va retrocedir vora un 4% des de records de l’any anterior. Aquesta

conjuntura, podría ser degut a un dolar que cap a fináis d’any es tomava més fort i a qué
molts inversora van veure millors oportunitats ais mercats de renda variable alcistes i
potser molts es van veure atrets peí món de les criptomonedes.

(Segueix)
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Alba ha obtingut un rendiment de 6,60%
La rendibilitat s'explica sobretot per la bona selecció d'accions i divises. Malauradament, la renda
fixa corporativa i el deute emergent no han contribuít a racompliment.
La cartera es va invertir en 4 temes: liquiditat, deute sobirá i corporatiu curt, deute emergent i una
combinació d'accions majoritáriament de qualitat.

Activitat de la cartera

En el mercat de renda fixa, hem estat molt actius amb noves idees. Durant una bona part del any
hemevitat estar massa exposats ais bons corporatius high yield. El motiu ha estat que esperávem
un repunt deis tipus i una ampliació deis spreads de crédit. En el dar er trimestre hem incorporat
nous emissors com Organon, Oci, Adevinta, Nomad Foods, Primo Water. Aquests nous emissors
ens ofereixen una rendibilitat mitja del 2% a venciments intermitjos.
També hem aprofitat en el darrer trimestre per construir una posició en Pimco Capital Securities.
Creiem que els bons fmancers subordináis ofereixen una bona rendibilitat futura donats els millors
balanqos deis bañes i una baixa sensibilitat a una pujada deis tipus d interés fruit de les probables
calis que s exerciran.

Durant l'any hem mantingut el nostre pes en el deute emergent. Malauradament, la nostra exposició
ais mercats de deute emergents (Pictet Funds) no ha funcionat com s'esperava. La tes  de la inversió
es manté intacta. Les economies emergents están menys endeutades, tenen déficits fiscals més
baixos, creixen més i els tipus reais són positius. La desacceleració económica a la Xina podría ser
la raó principal del seu mal comportament. Creiem que el govern xinés será més estimulant i els
mercats emergents es recuperaran durant l'any 2022.

En borsa, les accions de qualitat de la cartera han anat molt bé. Ha estat un any de forqa rotació
amb Tobjectiu d aprofitar la volatilitat del mercat amb un objectiu de millorar la qualitat de la
cartera i obtenir una major potencial de revalorització en el futur.
Es podría pensar que les accions de valor anaven a fer-ho millor que les de qualitat, pero el fet real
és que ambdós estils s han comportat de manera similar. Parlem d'empreses de valor quan tenen
forts descomptes entre preu i valor.
Una de les raons perqué les accions de valor no ho hagin fet millor que les de qualitat ha estat que
els tipus d'interés no han augmentat prou.

Durant l'any, hem incorporat noves idees com, Galp, Icón, Infor a, Avon Rubber, Homeserve, XP
Power, Judges Scientific, HMS, Cellavision, Revenio, Ergomed, Stabilus, Edwards Lifesciences
i Coloplast. Empreses d'alta qualitat que ens donen l'oportunitat de seguir millorant la qualitat de
la cartera.

Per finanpar les compres s han venut accions de Rotork, Teva, Henkel, Applus, Inditex, Hexpol,
Intercontinental o Anheuser Busch entre d’altres.

Com a exemple, explicarem la nostra tesi d'inversió sobre Icón. Es tracta d una companyia que
serveix a les industries farmacéutiques en el desenvolupament del seu pipeline de productes. És un

(Segueix)
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proveídor de servéis de desenvolupament biofan acéutic i comercial, centrat principalment en
assajos clínics de fase I-IV i servéis de laboratori i análisi associats, inclosos els servéis de
consultoria. L'entom creat per la pandemia de la COVID-19 ha presenta  a la industria l'oportunitat
d'accelerar els canvis en el procés de seguiment clínic. La necessitat d'un enfocament més flexible
i eficient per al seguiment clínic i la revisió de dades está canvi nt la forma en qué es duen a teime
els assajos en el futur. Una fita clau per ICON va ser la foima en qué la fuma va ajudar a lliurar al
mercat la primera vacuna COVID en un temps récord, aplicant aquest marc ágil i fle ible del model
de monitoratge clínic. Icón compleix amb totes les ñmeions que ens agraden (creixement orgánic,
marge net de dos dígits, ROCE alt, un negoci basat en B2B, etc.).
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