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El 2014 anunciàvem que el 2015 seria un 

any de transició, per preparar el futur de 

la nostra entitat a llarg termini, perquè 

som un banc familiar i prenem les deci-

sions amb visió de permanència. Ha estat 

un any més complicat del que prevèiem, 

però estem seguint la preparació del 

banc per als propers 60 anys.

L’any 2015 ha estat un any amb un 

trasbals important en el sector financer 

andorrà per la intervenció d’una de les 

entitats que hi operen. Ha estat un fet 

aïllat, gestionat per les administracions 

andorranes per mantenir la credibilitat 

i l’estabilitat, però que ha tingut un 

impacte innegable al país, en el negoci 

de les entitats i en els nostres plans 

d’expansió internacional. I és també en 

aquest entorn que el Govern andorrà ha 

signat recentment el Conveni d’Intercan-

vi Automàtic d’Informació amb la Unió 

Europea, basat en el Common Reporting 

Standard de l’OCDE. 

Ha estat un any que podem qualificar 

d’excepcional, i els resultats que presen-

tem a 31 de desembre del 2015 queden 

afectats en part per aquests canvis en 

l’entorn. Tanmateix, l’entitat que presidim 

ha estat capaç de mantenir el rumb, 

definit clarament cap a l’aplicació de 

les millors pràctiques del mercat, i una 

estructura de control sòlida, que ens ha 

servit d’escut davant moltes de les ame-

naces que han aparegut.

Els resultats d’aquest any presenten una 

baixada poc significativa dels recursos de 

clients, de l’1,3%, i uns beneficis de 34,9 

milions d’euros. La nostra ràtio de solvèn-

cia, del 28,5%, ha crescut 1,1 punts, lide-

rant el sector financer andorrà, i gairebé 

triplicant l’exigència del nostre regulador. 

Són unes dades que demostren la capa-

citat de resposta que ha tingut MoraBanc 

davant de les dificultats.

Les dades econòmiques d’Andorra al 

tancament del 2015 són força positives, 

amb un creixement del nombre de visi-

tants al país i una recuperació econòmica 

optimista. Són dades  encoratjadores per 

al futur de l’economia del país i l’activitat 

del banc. Durant el 2015,  MoraBanc ha 

tingut més penetració en el mercat ando-

rrà, aprofitant la recuperació econòmica i 

atraient més activitat tant de particulars 

com de negocis. Així, la nova campanya 

publicitària #tensunbanc és un reclam 

per apropar el banc a totes les necessitats 

que poden tenir els particulars, les em-

preses i els emprenedors a Andorra.

L’acord d’intercanvi automàtic d’informa-

ció amb la Unió Europea situa Andorra 

com un país cooperatiu en matèria 

fiscal, com la resta de places europees 

membres de la UE i  com Suïssa, Mònaco 

o Liechtenstein. És una nova etapa per a 

la banca andorrana que ja vam anticipar. 

Tenim els recursos, l’equip i l’estratègia 

per aconseguir adaptar-nos a aquest nou 

entorn. A més, la nostra fortalesa finan-

cera i prudència en la gestió, juntament 

amb les estructures de govern corporatiu 

i de control, garanteixen l’aplicació de les 

millors pràctiques del sector.

Malgrat l’excepcionalitat en què ens hem 

trobat, iniciem el 2016 amb una posició 

de força per afrontar els reptes gràcies 

a la nostra solvència i quota de mercat. 

MoraBanc ha demostrat en moltes oca-

sions la seva capacitat d’adaptació: els 

canvis ens fan créixer i estem preparats 

per adaptar-nos al mercat i anticipar-nos 

per detectar i donar la millor resposta a 

les necessitats dels nostres clients. 

En l’entorn actual, esdevé clau facili-

tar la comprensió i comparabilitat de 

la informació financera de les entitats 

bancàries als diferents interessats: clients, 

reguladors, agències de qualificació, 

contraparts, etc. El marc jurídic i finan-

cer andorrà està en un procés avançat 

de normalització amb l’entorn UE, i és 

amb aquesta voluntat que hem encetat 

amb èxit el procés de transició a Normes 

Internacionals d’Informació Financera 

(NIIF), així com el projecte d’anàlisi dels 

requeriments de capital segons Basilea 

III. Això ens permet anticipar les obli-

gacions normatives futures i adequar la 

nostra gestió progressivament als millors 

estàndards internacionals. És un repte 

important per al futur de l’entitat, però 



estem convençuts de la competitivitat 

que ens donarà aquesta major adapta-

ció i sabem que la nostra entitat hi està 

preparada.

Dins d’aquesta voluntat d’alinear-nos 

amb les millors pràctiques del sector, per 

primer any adoptem en la presentació 

dels resultats els principis de la Global 

Reporting Initiative, una guia volun-

tària per a les empreses per comunicar 

l’impacte del negoci sobre elements crítics 

de sostenibilitat, com el canvi climàtic, la 

seguretat del client, l’ocupació, o la co-

rrupció, entre molts altres. Presentem els 

nostres resultats des d’aquesta perspec-

tiva nova, per entendre millor els riscos 

i les oportunitats que tenim al davant 

i gestionar l’acompliment financer i no 

financer de l’empresa, fent partícips els 

nostres col·laboradors, clients, proveïdors 

i altres grups d’interès, com les entitats 

amb qui col·laborem amb patrocinis. Amb 

aquesta iniciava, volem millorar la visibili-

tat del nostre compromís en l’acció global 

de responsabilitat social.

El 2015 hem continuat desplegant la 

nostra estratègia de responsabilitat social, 

que es fonamenta en un model de des-

envolupament sostenible per al país i la 

seva gent, i és el nostre full de ruta per 

assolir la missió d’acord amb la visió i els 

valors corporatius. En polítiques internes, 

estem satisfets de formar part de les 100 

millors empreses per treballar en l’àmbit 

de la península Ibèrica, segons el ràn-

quing del Great Place to Work. Seguim 

apostant per portar a terme iniciatives 

socials, culturals, esportives i solidàries. 

Destaquem el 2015 l’acord formalitzat 

amb la fundació Ship2B per impulsar 

l’emprenedoria social a Andorra. 

La vocació de servei i la recerca de 

l’excel·lència ens porten a consolidar els 

canals de comunicació amb els nostres 

clients i a incrementar any rere any la 

seva satisfacció i confiança. El cicle de 

conferències Àgora iniciat aquest any 

per apropar els conceptes financers a les 

persones que ens fan confiança ha tingut 

un gran èxit de participació.

El compromís de MoraBanc amb l’entorn 

també ve marcat per la lluita contra el 

canvi climàtic, un aspecte que forma part 

de la nostra cultura corporativa des dels 

inicis, i que ens ha portat, des del 2009 i 

amb perspectiva de futur, a ser una em-

presa 100% neutra en emissions de CO2.

I no voldríem acabar sense mencionar 

que hem tornat a ser mereixedors, el 

2015, del premi Banc de l’Any de la revis-

ta The Banker, del grup Financial Times, 

un reconeixement que hem rebut quatre 

vegades els darrers set anys, gràcies a la 

fidelitat dels nostres clients.

Ha estat un any atípic, però hem sabut 

respondre davant de les adversitats, i 

l’hem tancat positivament amb un equip 

professional i cohesionat i una estratègia 

clara per afrontar els reptes de futur. 

Ens trobem en una plaça sòlida i capaç 

de fer front a crisis importants, com la 

viscuda aquest any. Els fonaments del 

nostre banc estan preparats per fer front 

a les amenaces i oportunitats i fins i tot 

per liderar el nostre sector els propers 

anys, amb seguretat, solvència, serietat 

i obertura a l’exterior per donar el millor 

servei als nostres clients i generar valor a 

la comunitat.
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