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Resum del 2018 del grup MoraBanc

3 països

9 ubicacions a Andorra

Activitat

Societat

3,2%

26,98%

de benefici en accions
a favor de la comunitat

en l’índex NPS de

satisfacció de clients

12.005

seguidors a les xarxes socials
(Facebook, Twitter, Instagram,
Linkedin, YouTube)

110.477€
recollits amb

targetes solidàries

Equip humà

313

persones

49%
de dones en plantilla

Transformació digital

+26%

+48%

de clients digitals
(usuaris mensuals únics de
banca en línia)

d’increment d'ús de la

banca electrònica

+60%

+35%

d’accessos a la banca
en línia que es fan a
través de les aplicacions
mòbils

d'increment en el total
d'operacions fetes

a través de la
banca electrònica

Medi ambient

75
hores anuals de formació
per empleat

957,94

tCO2eq d'emissions
(tot el Grup MoraBanc,
incloent Zuric i Miami)

-13,10%

de reducció d'emissions
respecte del 2017

Creixement del benefici

Rendibilitat

Xifres de negoci
(en milions d’euros)
$

24,1

resultat del banc
(milions d'euros)

+2,3%
d’increment del
resultat

Fortalesa de balanç

24,7% 371,3%

solvència ràtio CET1
Basilea III
(phased-in)
(21,5% Fully loaded)

de liquiditat
promig (LCR)

8,6%

6.539,7

1.040,6

*dades www.bankingsupervision.
europa.eu

2.787,9

+35%

ROE
(UE 6,16 %)*

en recursos de
clients

en actius totals

Qualitat creditícia

3,8%
de ràtio de
morositat

83,2%
de ràtio de
cobertura

en crèdits a clients

d’increment en
noves operacions
de crèdit i préstecs

Qualificació Fitch

BBBoutlook
estable
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La visió del president: de la transformació a la
consolidació d’un negoci en creixement

Pedro González Grau
Fa un any, els presidents del banc i jo
mateix, com a conseller delegat en aquell
moment, explicàvem el full de ruta que
teníem marcat per culminar la transformació
del banc. Una transformació que vam
prioritzar en el bon moment per fer els
canvis i les inversions necessàries per
estar preparats amb l’antelació suficient
per al nou entorn de transparència i
regulació i de noves necessitats dels
clients. Aquesta estratègia ens ha portat a
situar-nos en una posició d’avantatge
competitiu i així ho confirma el tancament
de l’exercici del 2018. MoraBanc creix en
gairebé tots els indicadors principals i
rellevants. Ja l’any passat vam reprendre
el camí dels beneficis creixents i per segon
any consecutiu el 2018 augmenta el
benefici i consolidem aquest camí.
Per això, com a president de MoraBanc
estic satisfet, sobretot de tot l’equip,
d’haver aconseguit la consolidació del
creixement i el reforç de l’entitat i del seu
balanç. El resultat de MoraBanc puja un
2,3 % fins als 24,1 milions d’euros, la
solvència CET 1 fully loaded arriba al

21,5 %, molt per sobre dels bancs de
referència europeus, els recursos dels
clients segueixen estables tot i la situació
adversa dels mercats a finals del 2018,
contribuïm a generar activitat al país amb
un increment notable, del 35 %, dels nous
crèdits i préstecs amb una taxa de morositat
controlada del 3,8 % i tot això millorant
la rendibilitat de l’entitat fins al 8,6 %.
Pràcticament totes les dades principals i
rellevants de MoraBanc creixen aquest
2018 respecte del 2017 i al llarg d’aquest
Informe anual es detalla cadascuna d’elles.
La nostra estratègia diferenciada i
determinada de transformació, així com
uns resultats que han acompanyat les
nostres decisions i accions, ens han fet
mereixedors el 2018 del premi Banc de
l’Any d’Andorra que atorga The Banker,
publicació de referència del grup Financial
Times.

molt alineats amb l’estratègia marcada.
Un dels elements clau ha estat també la
capacitat d’adaptació de les persones; el
canvi continu forma part de la cultura
interna de MoraBanc. Tenim una cultura
amb fortes arrels d’empresa familiar que
ha permès que ens adaptem molt
ràpidament al canvi profund que estava
vivint el nostre sector financer, sempre
pensant en el servei al client.

El que hem aconseguit ha estat gràcies a
un govern corporatiu fort, independent i
professional, que segueix les millors
pràctiques de la indústria, i a uns equips
directiu, tècnic, administratiu i comercial

A finals del 2018 el Consell d’Administració
va aprovar el nou pla estratègic de
MoraBanc. És un pla que ambiciona el
creixement dels beneficis de forma
recurrent gràcies a una oferta diferencial i

El resultat és que som més forts a
Andorra, el nostre mercat principal i de
referència, com també ho som a les
nostres filials. El benefici de Mora Wealth
Management ha contribuït de forma
positiva al resultat global del banc i el
creixement dels recursos dels clients han
empès els de tot el grup. La diversificació
del nostre negoci és clau per aconseguir
els objectius i avui les filials gestionen el 29 %
del total dels recursos dels clients.

competitiva per als clients. L’acord en
exclusiva d’assessorament amb Goldman
Sachs Asset Management per a Andorra
és un bon exemple d´aquesta voluntat
d’innovació i millora de productes i serveis
per als nostres clients.
Andorra, com a mercat de referència,
continuarà sent l’eix dels nostres esforços
i inversions per reforçar el nostre compromís
amb el país, la seva gent, el seu creixement
i desenvolupament. Per aquest motiu, el
pla estratègic prioritza la concessió de
préstecs i crèdits, la millora contínua de
l’oferta de valor i, sobretot, un servei més
diferencial, proper i multicanal adaptat a
les necessitats de cada client.
Continuarem invertint de forma decidida
en les nostres filials de gestió de patrimonis
de Zuric i Miami per consolidar el creixement
del grup a nivell internacional. L’èxit del
nostre model de negoci es basa no només
en ser forts a Andorra, sinó també en la
diversificació internacional.
Tot això passa per una inversió tecnològica
sostinguda per fer front a les necessitats
reguladores i, sobretot, per donar un millor
servei. Una inversió que ha de permetre
també una millora de la productivitat i de
l’eficiència.

A MoraBanc tenim molt clar que un
element essencial de la banca és la
confiança. Un dels ingredients principals
de la confiança és la transparència i així és
com també enfoquem la nostra gestió.
En aquest sentit hem adaptat la nostra
informació financera i comptable als
estàndards europeus per poder ser
perfectament comparables internacionalment. Al tancament del 2018 presentem
els comptes d’acord amb les normes
IFRS (International Financial Reporting
Standards) i seguint la directiva de solvència
CRD IV (Directiva sobre els requeriments
de capital). La comparació amb els bancs
europeus ens és molt favorable i hem
aconseguit una posició per sobre de la
mitjana de bancs1 en els indicadors
principals, com la solvència (CET 1), la
liquiditat (LCR), l’eficiència (cost-to-income),
o la rendibilitat (ROE).
La transparència també l’entenem respecte
del que esperen els nostres grups d’interès i
volem ser responsables davant d’ells amb
un informe transparent. A l’informe
expliquem com desenvolupem la nostra

activitat bancària i financera per crear valor
a llarg termini amb un compromís de
sostenibilitat. Per això hem preparat
aquest informe per primer cop seguint les
directrius de l’informe integrat <IR> del
Consell Internacional de Reporting
Integrat (IIRC), mantenint l’enfocament de
sostenibilitat amb la guia de la Iniciativa
Global d’Informació (GRI Global Reporting
Initiative) que ja vam iniciar fa 3 anys.
Avancem cap a un camí amb una visió
més connectada de la nostra activitat
posant en context el que fem amb els
nostres valors, la nostra visió, estratègia,
model de negoci i govern corporatiu, amb un
enfocament social i sostenible en el temps.
En aquesta nova etapa del grup
MoraBanc mantenim el nostre caràcter i els
valors familiars que ens permeten prendre
decisions a llarg termini respectant l’entorn
en què ens trobem: un país també en
transformació que volem acompanyar.

Font: https://www.bankingsupervision.europa.eu/
banking/statistics/html/index.en.html

1
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La nostra visió per a la creació de valor

Com ens organitzem per crear valor

Fundat el 1952, MoraBanc preserva els
valors d’empresa familiar i manté el 100 %
de capital familiar i andorrà, a mans de la
família Mora. El nostre model de negoci
es fonamenta en el compromís amb el
desenvolupament sostenible del negoci
d’Andorra i dels seus ciutadans, així
com en la implementació de noves
estratègies per afrontar reptes futurs.
La creació de valor és el nostre objectiu
principal. Volem generar un impacte
positiu a llarg termini per a tots els grups
d’interès. Treballem per satisfer les
necessitats dels clients i per oferir-los
uns serveis i productes de màxima qualitat.

Capital i valors
familiars

Compromís
sostenible

Noves
estratègies

Impacte
positiu

La nostra visió per a la creació de valor

Què diferencia MoraBanc:

Cultura corporativa forta que ha implementat
el canvi com a eix de creixement i millora
contínua.

Gestió econòmica prudent i conservadora
que ens posiciona com un dels bancs
més solvents.

Lideratge de la transformació digital al
servei del client: premis World Finance
per segon any consecutiu com a Millor
Banca Digital i Millor App.

Equip de gestió experimentat que ha
conduït l’entitat al camí dels beneficis
creixents per segon any consecutiu
després d’un procés de transformació per
fer front als canvis de l’entorn i del negoci.

Banc 100 % familiar que pren decisions
de continuïtat i permanència a llarg
termini i una estratègia que busca la
creació de valor de manera sostenible.

Reconeixement com a Banc de l’Any
d’Andorra per part de The Banker del
grup Financial Times.

La seu central de MoraBanc està
ubicada a Andorra la Vella i disposem
d’oficines arreu del país per oferir una
atenció de qualitat als clients.
D’acord amb la nostra vocació internacional,
des del 2008 estem presents en altres
jurisdiccions.
Disposem de dues gestores de patrimoni,
Mora Wealth Management, que operen a
Zuric (Suïssa) i a Miami (EUA).

A Miami, també oferim el servei de
broker dealer, dedicat a mediar en la
compravenda de valors per compte de
tercers amb Mora WM Securities.
Distribuïm fons d’inversió domiciliats a
Luxemburg i assessorats per Mora
Gestió d’Actius, SAU dins de Mora
Funds SICAV.

La nostra proposta de valor

La relació amb els clients i la seva
satisfacció es troben al centre de la
nostra estratègia. La nostra preocupació
principal és orientar els clients en tots
els aspectes financers de la seva vida.
Per això ens esforcem a conèixer les
seves necessitats i expectatives per
adaptar els processos, productes i
serveis de manera contínua dins d’un
model de negoci basat en la transparència,
la innovació i l’eficiència.
MoraBanc posa a disposició dels seus
clients serveis de banca comercial,
banca privada i wealth management,
gestió de patrimonis i fons d’inversió i
assegurances. L’any 2018 el volum
d’operacions ha estat de 7.580 milions
d’euros, un 1,2% més que el 2017.

eficiència
transparència
innovació

orientació

clients
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Les nostres àrees d’activitat

Com ens diferenciem

Els nostres clients

Desenvolupem
una
segmentació
comercial segons les necessitats de
cada grup, tenint en compte l’edat i els
hàbits de comportament. Ens adrecem a
cada grup a través de diferents canals de
comunicació: cartes, correus electrònics,
SMS, etc.
La inversió en noves tecnologies ens
permet enfortir la relació amb els clients i
consolidar-hi un diàleg més estret,
facilitant el vincle amb el banc gràcies a
una simplificació de les gestions.

Particulars
Negocis
Empreses
Professionals

Banca comercial
La banca comercial de MoraBanc és un
dels pilars de la nostra oferta per brindar
els millors productes i serveis als clients
amb l’objectiu de liderar el mercat.

Banca privada i “Wealth Management”
Totes les activitats de banca privada de
MoraBanc són gestionades per personal
expert per tal d’oferir un servei excel·lent
als clients.
Disposem de gestors especialitzats i d’un
ampli equip professional orientat al suport
i a l’assessorament per trobar la millor
solució per a cada perfil de client en les
qüestions relacionades amb la gestió del
seu patrimoni.

Banca privada
La banca privada de MoraBanc adopta
un model de gestió que gira entorn del
client i que es basa en les relacions
estretes de confiança mútua. La nostra
missió és identificar i analitzar els
objectius personals dels clients per tal de
proposar i dissenyar solucions que
satisfacin les seves necessitats. Per
complir aquest propòsit, posem a la seva
disposició professionals altament qualificats
amb una àmplia experiència.

Particulars amb grans patrimonis
(HNWI)

Mora Wealth Management
Mora Wealth Management, la gestora de
patrimonis de MoraBanc a Miami i a Zuric,
aporta un valor afegit sofisticat en la
gestió del patrimoni dels clients. Es tracta
de serveis de gestió que ofereixen
solucions integrals d’inversió a través de
múltiples bancs custodis i en diferents
jurisdiccions d’àmbit internacional. Disposa
de professionals de primer nivell que
analitzen de manera detallada l’estructura
de costos del client en relació amb el seu
banc custodi amb l’objectiu d’optimitzar-la,
i que assessoren el client en aspectes
financers.

La nostra visió per a la creació de valor

Particulars amb grans patrimonis,
gestores de patrimonis familiar,
clients institucionals

Les nostres àrees d’activitat

Com ens diferenciem

Els nostres clients

MoraBanc Asset Management
Mora Gestió d’Actius, SAU és la filial de
MoraBanc responsable de l’activitat de
gestió discrecional i individualitzada de
carteres, de la gestió d’organismes
d’inversió col·lectiva i l’assessorament
en inversions.

Els principis que guien les nostres
decisions són la prudència, la diversificació
i la transparència. L’univers de MoraBanc
Asset Management se centra principalment
en la renda governamental i corporativa,
així com en la renda variable i les
divises en l’àmbit europeu, nord-americà
i dels països emergents.

Clients de banca país,
banca privada i
wealth management

MoraBanc Assegurances
MoraBanc Assegurances és la companyia
d’assegurances de MoraBanc.

Té l’objectiu d’oferir tot tipus d’assegurances
en la branca de la vida, els accidents i
les garanties de salut complementàries
a les garanties de vida. A més de les
assegurances de vida, l’entitat ofereix
productes d’estalvi i previsió, com ara
els plans de pensions i jubilació i les unit
linked.

Clients de banca país,
banca privada i
wealth management
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La nostra missió, visió i valors, els nostres objectius i marca
MISSIÓ: la missió de MoraBanc és
atendre les necessitats dels clients i
satisfer les seves expectatives, amb
una organització orientada a la creació
de valor i amb la qualitat com a element
competitiu diferencial.
A MoraBanc desenvolupem la nostra
missió entenent que hem d’escoltar el
client i la resta de grups d’interès
oferint-los productes i serveis que
satisfacin les seves necessitats.

També tenim un rol com a generador
d’activitat econòmica i benestar als
mercats on operem, que implica estar
compromesos amb la sostenibilitat i els
habitants del país. Per això treballem
per aconseguir el desenvolupament
sostenible d’Andorra i per situar-nos
com a model d’altres operadors del
mercat i empreses.

Per fer-ho, ens hem compromès a
incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les
Nacions Unides com a punt de partida
perquè la nostra activitat contribueixi
als grans reptes econòmics, socials i
ambientals a escala global. Hem realitzat
l’exercici de relacionar i analitzar les
activitats que MoraBanc duu a terme per
valorar com incidim en els ODS i quina
aportació hi fem.

Els productes bancaris amb visió de sostenibilitat,
permeten crear sinèrgies amb els clients i contribuir
directament al desenvolupament sostenible.
Productes i
serveis

Operacions

Accions envers
la societat i
el medi ambient

Actuem en el nostre dia a dia amb consciència
mediambiental i social per aconseguir els objectius

Pensar en un món millor forma part del compromís
de MoraBanc amb la sostenibilitat.

Valors

Ètica i integritat
professional

Respecte pels clients,
la societat, els empleats i
la legalitat

La nostra visió per a la creació de valor

Transparència

Innovació

VISIÓ: ser el millor banc per als nostres clients, ser la millor empresa per als nostres empleats, tenir la millor resposta
tecnològica al servei de les persones i ser el banc de referència.

Per complir amb la nostra visió, ens basem en 5 pilars:

Visió a llarg termini

La innovació com a base del progrés

Vocació internacional

Les nostres decisions, basades en la
satisfacció dels clients, tenen una visió a
llarg termini i pretenen mantenir i enfortir
les relacions que hi establim.

Ens caracteritzem per l’esperit innovador.
Tenim la voluntat de convertir-nos en un
banc pioner que s’adapti als nous hàbits
dels clients. Ens volem posicionar com a
referent en innovació orientada als clients.

Som un grup financer amb una clara
vocació global. La diversificació geogràfica
ens ofereix grans oportunitats de negoci.
Per això, fa 10 anys vam decidir ampliar
la nostra presència fora de les fronteres
d’Andorra.

Entitat consolidada, de confiança i
propera
La nostra activitat es regeix per la
discreció, la transparència, la qualitat i
l’orientació als clients. Això es referma
amb un esperit d’esforç, compromís i
dedicació per millorar els serveis que
oferim.

Treballem per l’excel·lència amb
entrega i esforç
Gràcies a una gestió prudent i responsable
de la solvència i solidesa del banc i
gràcies a la nostra experiència en el
sector, ens posicionen com un banc de
confiança, compromès amb els clients i
amb productes i serveis de qualitat.

Per fer-ho, disposem d’una marca
forta, consolidada i reconeguda

Els premis que hem rebut de Banc
de l’Any per la revista The Banker del
grup Financial Times i de Millor
Banca Digital i App per la revista
World Finance demostren la força de la
marca MoraBanc per ser capdavanters
en estratègia i en serveis financers i
digitals a Andorra.
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La nostra estratègia per crear valor a llarg
termini i fer front als reptes del futur

Lluís Alsina Álvarez

Les reflexions del director general:
una estratègia sostenible, diferencial i ambiciosa
Al moment d’establir la nostra estratègia
de creixement i de creació de valor a llarg
termini hem tingut en compte l’entorn en
què ens trobem i hem analitzat les
tendències de demanda dels nostres
clients. D’una banda, els tipus d’interès
segueixen baixos, creixen els requeriments reguladors i de transparència i es
redueixen els marges del negoci; i de
l’altra, el client ens demana més flexibilitat,
proximitat i servei en un mercat amb una
competència forta.

les propostes innovadores per als
clients i amb la definició dels nostres
objectius. El nostre segon punt fort és el
nostre enfocament del client. No som
només un banc; donem servei financer
de gran qualitat i ens esforcem per
fer-ho cada dia millor. El tercer punt fort
que vull ressaltar és haver aconseguit un
avantatge competitiu respecte de la
competència gràcies al nostre esforç
transformador i al fet de disposar d’un
banc modern, àgil i molt enfocat al país
i als seus clients.

Davant d’aquest entorn, MoraBanc
disposa d’uns punts forts importants. El
primer és el nostre fonament sòlid, fruit
de la nostra manera de ser, que ens porta
a una gestió prudent i conservadora del
nostre balanç, però alhora audaç amb

Durant el 2018 hem desenvolupat els
nostres eixos comercials amb un
increment del crèdit i dels préstecs a
clients. Gràcies a la nostra alta solvència
i al nostre compromís amb el país, hem
estat capaços de donar un 35 % més de

La nostra estratègia per crear valor a llarg termini i fer front als reptes del futur

crèdits i préstecs nous respecte del
2017. A nivell global, la nostra posició
d’inversió creditícia ha crescut un 9,6 %.
Volem participar en el creixement de
l’economia del país i en els projectes de les
empreses, negocis i famílies.
D’altra part, amb les inversions contínues i
ambicioses en la banca digital de
MoraBanc hem respost a les necessitats
dels clients. Des del 2016 hem multiplicat
per 2,4 els nostres usuaris de la plataforma
en línia i per 1,6 el nombre d’operacions
signades. La millora constant de l’oferta
digital ens ha fet mereixedors per segon
any consecutiu dels premis de la publicació
especialitzada World Finance com a millor
banca digital i millor aplicació a Andorra.

El client ens demana més facilitats de
contacte i més operativa des de canals
a distància i això hem fet. Els gestors
directes administren els seus clients
sobre la base d’eines digitals i telefòniques quasi exclusivament, hem ampliat
l’horari de Telebanc per donar més
servei als clients, hem integrat un xat
amb el gestor i un mòdul de gestió de
cites i hem incorporat una plataforma
d’inversió en línia. El resultat és molt
positiu i ens encoratja a continuar
invertint i millorant cada dia en aquests
canals.
Per al client més exigent de la banca
privada, hem tancat un acord en exclusiva
amb Goldman Sachs Asset Management
(GSAM), un dels bancs globals més
importants del món, per reforçar l’oferta
de productes i serveis a Andorra.
Aquest acord permet als clients de
MoraBanc accedir als serveis d'assessorament i a les carteres d'inversió que
GSAM ha dissenyat específicament per
a MoraBanc. Ens volem centrar encara
més en el servei als clients, ser més
àgils, digitals i oferir les millors solucions
del mercat en la gestió del patrimoni.

Els resultats positius aconseguits
aquest any 2018 també han estat fruit
de canvis en la manera de fer i en la
manera de prendre decisions. Una gestió
òptima dels costos, un enfocament cap a
l’eficiència i una organització estructurada
per assolir els objectius amb comitès
específics de negoci, estratègia i
eficiència, entre d’altres, han permès
obtenir la consolidació del benefici
creixent i l’increment d’un 16 % de la
nostra ràtio d’explotació. Hem mantingut
estables les despeses i hem invertit en
innovació tecnològica per fer front a
millores de processos que fan més
competitiu el negoci, a aplicacions
necessàries per als canvis reguladors i,
sobretot, a l’oferta capdavantera en
banca digital. La nostra ràtio d’eficiència
se situa al 62,9 %, per sota de la mitjana
dels bancs europeus que és del 65,8 %1
a 31/12/2018.
Des del 2019 estem aplicant el pla
estratègic a tres anys aprovat el darrer
trimestre del 2018, que hem anomenat

360 internament perquè cerca un
replantejament continu de tot el que
fem, amb una direcció molt clara: el
creixement. Estem molt il·lusionats pels
resultats aconseguits fins ara, però ho
estem encara més davant de les
oportunitats i els reptes que tenim al
davant. Volem liderar el nostre mercat i,
per fer-ho, continuarem creixent en
benefici i en quota de mercat. Continuarem
donant crèdit a les empreses, negocis i
famílies perquè volem acompanyar-los
en els seus projectes i contribuir al
creixement del país. Mirarem més enllà
d’Andorra per créixer en mercats on
som presents, però també per entrar en
nous territoris. I sobretot garantirem un
acompanyament financer als nostres
clients amb una oferta competitiva.

Font: https://www.bankingsupervision.europa.eu/
banking/statistics/html/index.en.html

1
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Amb els nostres capitals

Creem i lliurem valor afegit a través
de les nostres activitats de negoci

Financer:
• Liquiditat 371,3 %

(LCR mitjana de l’any)

• Gran solvència 21,5 % BIS III CET1 (fully loaded)
• Recursos de clients 6.539,7 milions d’euros

Basat en 5 pilars:

Relacions i Intel·lectual:

• Visió de continuïtat

• Més de 60 anys d’experiència bancària

• Entitat consolidada

• Marca forta i reconeguda

• Innovació com a base del progrés

• Membre de l’Empresa Familiar Andorrana,
Andorran Banking, Cambra de Comerç i
Indústria França/Espanya de Barcelona,
Confederació empresarial andorrana i Cambra
de Comerç, Serveis i Indústria d’Andorra

• Cerca de l’excel·lència
• Vocació internacional

• Traspassem coneixement amb els
nostres estrategues i assessors

Humà:
• Equip humà capacitat i internacional en
3 ubicacions: Andorra 276 persones,
Zuric 14 persones i a Miami 23
• Orientació al client
• Cultura forta de compliment normatiu

Client

Ass

• Presència notòria en xarxes socials
(un total de 12.005 seguidors)
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• Aliances amb Fintechs
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• Formació continuada

Estructura:
• Capacitat inversora en tecnologia: 5M€
• Presència al país amb 9 ubicacions i
28 Caixers
• Banca digital disponible per als clients

Medi ambient i societat:
• Calculem la nostra petjada de CO2 i
apliquem polítiques de reducció d’emissions
• Política voluntària de RSC: 3,2 % benefici
a la comunitat
• Compromís amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de
Nacions Unides

La nostra estratègia per crear valor a llarg termini i fer front als reptes del futur

Amb una gestió econòmica
solvent i conservadora:
• Alta solvència
• Priorització del llarg termini
• Taxa de morositat baixa 3,8 %

Per crear valor per als
nostres grups d’interès

Clients:
• Nous crèdits i préstecs: +35 %

Gestionant el risc:
• Risc de crèdit
• Risc de mercat
• Risc de balanç

I gestió de risc transversal:
• Risc operacional
• Ciberseguetat
• Risc regulatori i normatiu
• Risc reputacional

• Creixement dels clients digitals +48 %
• Creixement dels recursos de clients: Estable
• NPS clients 26,98 %
• Reconeixements com a Banc de l’Any d’Andorra
per The Banker, i millor Banca Digital i Aplicació
d’Andorra per World Finance
• Clients solidaris (33,5 % targeta solidària)
• Comunicació fluida a través de canals com
xarxes socials, newsletter, etc.

Equip:
Productes i serveis
de qualitat:
• Crèdit a famílies, empreses i negocis
• Facilitar pagaments
• Assessorament i gestió de patrimonis
• Assegurances de vida i salut
• Productes d’estalvi i inversió de qualitat

• Noves incorporacions: 23 persones
• Atracció i retenció del talent: antiguitat
mitjana dels treballadors: 10,5 anys
• Desenvolupament professional
• Igualtat homes i dones amb 49 % dones
en plantilla i 42 % dones dins equip directiu
• Compromís amb la societat del nostre equip amb
accions de voluntariat, com la recollida d’aliments
per Caritas

Accionistes:
• Benefici de 24 M€ i creixement del 2,3 %
• ROE 8,6 %
• Rating entitat per Fitch BBB- outlook estable

A més, aquesta gestió es basa
en un codi ètic que garanteix una administració i
un control de l’entitat exigents i estrictes.

Societat:
• Beneficiaris accions: 57 entitats i 663.313 persones
• Reducció emissions efecte hivernacle -13,1 %
• Nombre entitats beneficiàries targeta solidària: 18
• Targeta solidària 110.477 € en donatius

Socis de negoci:
• Treballem amb els nostres proveïdors amb
relacions a llarg termini que aportin valor
• Fem extensió dels principis del banc en termes
de sostenibilitat amb els nostres proveïdors
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Com gestionem els riscos i les oportunitats del mercat
A MoraBanc preparem plans estratègics
a mitjà termini (3 anys) que marquen els
objectius de creixement i de posició en
el mercat i que tenen en compte els
reptes i riscos als quals hem de fer front,
però també la identificació d’oportunitats.
Des del 2017 hem retornat als beneficis
creixents, cosa que dona confiança als
nostres grups d’interès i ens situa amb
una posició d’avantatge competitiu al
nostre mercat.
Transformació del negoci per aconseguir
un avantatge competitiu

Andorra és un mercat bancari molt
competitiu que ha hagut de fer front als
nous requeriments regulatoris a nivell
global, però també al canvi de paradigma
cap a un sistema transparent i homologat.
A MoraBanc vam entendre la necessitat
de transformar el nostre negoci el més
ràpidament possible per estar preparats
abans que la competència, ja que, en un
mercat molt madur, amb marges molt
baixos i amb poca diferenciació del
producte, aquesta transformació podia
ser un element diferencial i donar-nos
un avantatge competitiu. Així ha estat,
perquè hem pogut anticipar-nos als
canvis, dedicar-nos al client de manera
prioritària i aplicar el nostre pla estratègic
de creixement.

Posicionar-nos amb una banca digital
diferencial i capdavantera per donar
resposta a les necessitats del clients

Hem identificat canvis en les necessitats
dels clients, sobretot una demanda de
digitalització més gran que els faciliti la
relació amb el banc. En aquest àmbit fem
una gran inversió en el món de la banca
digital que ens ha permès créixer en
nombre de clients i operacions realitzades
de manera digital i rebre una bona
qualificació de l’eina per part dels
usuaris1, a més de ser reconeguts pel
World Finance per segon any consecutiu.
En el nostre procés de modernització i
innovació ens aliem amb empreses de
fintech per aconseguir un canvi més
ràpid i eficaç, aprofitant la seva capacitat
de resposta.
Aquest posicionament amb la banca
digital ens ha donat un avantatge i una
millora de la nostra imatge com a banc
modern, adaptat i centrat en el client.
Capacitat de donar crèdit gràcies a
la nostra solvència i fortalesa financera

El retorn del país i del nostre entorn
a un creixement econòmic moderat,
juntament amb uns tipus d’interès
baixos i gràcies a la nostra fortalesa
financera i a la nostra solvència, ens ha
donat l’oportunitat de donar crèdit a
famílies, negocis, empreses i al sector
públic i, així, contribuir a la generació
d’activitat i riquesa al nostre voltant.
Durant el 2018 hem concedit un 9,6 %
més de crèdits a clients respecte del 2017.

La nostra estratègia per crear valor a llarg termini i fer front als reptes del futur

Una gestió dels riscos segura i
acurada amb una visió àmplia i
integrada

La gestió del risc és un element
essencial per garantir l’èxit de la
nostra empresa i assolir uns resultats
sostenibles en el temps. Diferents
departaments del banc i comissions
del Consell d’Administració s’encarreguen
de vetllar per la identificació de riscos
i per aplicar les estratègies adequades
en cada cas.
El Departament de Riscos, juntament
amb la Comissió de Riscos del Consell,
en fan un seguiment i apliquen mesures
i estratègies correctores, si és necessari,
en tots aquells riscos relacionats amb el
balanç del banc, com el risc de crèdit, el
risc de mercat, el risc de liquiditat o la
ràtio de solvència. El Departament de
Compliment Normatiu i la Comissió del
Consell d’Auditoria i Compliment vetllen
per la prevenció dels riscos legals,
regulatoris i penals del banc, amb
programes i polítiques de compliment
per evitar riscos reputacionals o de
negoci. Finalment, des de la Comissió
del Consell de Tecnologia, Innovació i
Seguretat de la Informació es gestionen
els riscos tecnològics, de seguretat de
la informació i de ciberseguretat.
MoraBanc és un banc amb una gestió
econòmica prudent i conservadora
que dona confiança als seus grups
d’interès i que els permet estar
atents a les oportunitats de mercat
que puguin sorgir i a les oportunitats
de creixement orgànic i inorgànic,
tant a nivell nacional com internacional.

Estudis encarregats per MoraBanc a empreses
externes independents d’estudis de mercat.

1

Prioritats estratègiques del grup
MoraBanc ha tancat el 2018 amb un
resultat de creixement per segon any
consecutiu i es diferencia dels seus
competidors principals gràcies al pla de
transformació iniciat el 2015 i acabat el
2018 que establia com a prioritats la
digitalització, l’optimització dels costos i
l’adaptació a les exigències normatives
amb la major velocitat possible.

Acabem el 2018 amb un banc amb un
balanç més fort i sòlid i s’inicia una nova
etapa amb el creixement constant com
a objectiu principal.
Aquest 2018 hem acabat el pla de
transformació de l’entitat amb èxit i, a
més, hem aprovat el pla estratègic de
creixement per al 2019-2021, que té per
objectiu incrementar la quota de mercat i
el benefici els propers 3 anys.

Les prioritats estratègiques del grup per
aconseguir generar valor a llarg termini
s’alineen amb la nostra visió.

La nostra estratègia se centra en el creixement i en tres elements principals:

1
El primer pilar és el creixement del
negoci. A Andorra, mercat en què
MoraBanc manté el seu compromís i
focus d’actuació principal, els eixos
primordials de creixement són una nova
segmentació dels clients, la millora
contínua de la proposta de valor, la
concessió de crèdits i la gestió de
clients de banca privada.
Les nostres palanques de creixement
seran el crèdit a particulars, negocis i
empreses, gràcies a la nostra solvència
que ens dona capacitat de prestar, i el
creixement en recursos de clients,
gràcies al producte diferencial amb
acords com el que hem establert amb
Goldman Sachs Asset Management
(GSAM) el passat mes de febrer del
2019. L’acord amb GSAM ens permet
reforçar l’oferta de productes i serveis a
Andorra, ja que els clients de MoraBanc
accedeixen als serveis d'assessorament
i a les carteres d'inversió dissenyades
específicament per GSAM.

2

3

La segona línia estratègica és el creixement
internacional. Des d'un punt de vista
geogràfic, MoraBanc es troba present a
Andorra, Suïssa i els Estats Units i
buscarem créixer en mercats propers per
seguir la línia ascendent de diversificació
de recursos en banca privada. Per
aconseguir-ho, potenciarem les nostres
filials per incrementar el nombre i
recursos de clients i estarem atents als
diferents mercats d'interès per créixer
en adquisicions de negocis i/o carteres,
gràcies a la capacitat d’inversió de
MoraBanc.

La inversió en tecnologia i la innovació
són la tercera palanca de creixement i
ens ha de permetre mantenir el lideratge
en banca digital a Andorra. Fer més
senzilla l'operativa dels clients amb el
banc en tots els punts de contacte és la
nostra ambició per aconseguir nous
usuaris i noves transaccions. La innovació
és un pilar primordial. Prenem la creativitat,
el lideratge, la flexibilitat i la iniciativa
com a elements de progrés i de generació
d’impacte positiu tant per a l’entitat com
per a la societat. Així doncs, hem
continuat promovent el nostre model
comercial oferint més proximitat i
disponibilitat gràcies a la digitalització,
sense perdre, però, el tracte personal i
directe amb el client. Aquesta digitalització
és el resultat de les noves necessitats
dels clients, tant en termes d’eficiència
dels processos com d’interacció.

Eficiència i productivitat
La consecució del creixement ha d’anar
acompanyada d’una gestió eficient, d’un
enfocament de la gestió amb clau de productivitat
i del suport de tota l’organització. El 2018
MoraBanc va reduir els seus costos un 21%
respecte del 2016. El control de costos amb
un indicador específic i transversal per a
totes les unitats de negoci i serveis centrals,
juntament amb un Comitè d’Eficiència, ha de
permetre aconseguir els resultats del pla
estratègic de garantir creixement i creació de
valor a llarg termini.
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MoraBanc Digital: un avantatge competitiu
A MoraBanc hem interioritzat la cultura
digital en els nostres equips, les nostres
tecnologies evolucionen constantment i
treballem amb socis innovadors per
mantenir el lideratge digital a Andorra i
ser un referent de banca innovadora per
maximitzar l’experiència dels clients
d’una manera més senzilla, intuïtiva i
segura.
Des que vam llançar la nova banca
digital el 2016, tenim com a eix de treball
la millora constant de la nostra proposta
de valor. Per això, durant el 2018 hem
afegit noves operatives amb un total de
25 projectes, entre els quals destaquen
l’aplicació de la signatura electrònica
avançada, el mòdul intern de gestió
d’avisos i comunicacions entre client i

gestor, el xat en línia, la sol·licitud de cita
prèvia amb el gestor, MoraBanc Direct,
o la possibilitat del pagament fraccionat
de compres amb targeta.
La multicanalitat ja fa temps que ha
deixat de ser una opció per ser l’únic
camí per respondre a les expectatives
dels nostres clients.
Amb les empreses fintech creem
aliances per aconseguir innovació i
rapidesa d’arribada al mercat. Amb
Inbenta, per exemple, apliquem
solucions d’intel·ligència artificial als
nostres cercadors web i mòbils; amb
QuickBlox hem millorat les converses
entre client i gestor a través d’un xat
segur en línia i Web Financial Group és
el motor del projecte Broker Online.

La nostra estratègia per crear valor a llarg termini i fer front als reptes del futur

Les xifres demostren que els clients
han acceptat els serveis digitals i la
multicanalitat de MoraBanc i que els
valoren positivament. Així, l’NPS dels
nostres serveis en línia ha augmentat 8
punts durant aquest any i l’augment de
les operacions digitals és significatiu i
constant.

L’evolució digital dels clients de MoraBanc
Banca online (nombre d’entrades a la banca online
des de qualsevol dispositiu per consultar i/o operar)

2016
Estrena de
MoraBanc Digital

2017
Plataforma
d’inversió online
més completa del
mercat andorrà

+90%

x 2,4
Més usuaris

Simplificació de
l’operativa:
una única clau

Nombre d’operacions signades

Premis internacionals
de la web i app

Més operacions

x 1,6

2018

+23%

Xat i mòdul online
de gestió de cites
amb gestors
MoraBanc Direct,
el primer gestor
a distància

Enviament de diners
(transferències i traspassos)

x 1,7

S’incrementa l’operativa
de valors

Els clients aposten pel canal online
per a les operacions de targetes:
- Avançament de pagament x

- Bloqueig de targeta x

2,4
- Duplicat de PIN x 2,4

+41%

+47%

3,4

Compra / venda de valors

Horari de banca
telefònica ampliat

Premis internacionals
del web i app

+35%

x 2,1

Més transferències per
la banca digital

Versió per a iPad
de l’aplicació mòbil

Reconeixement
facial de l’iPhone X

+26%

Targetes de crèdit (operacions de
pagament anticipat, traspassos a compte,
ajornament de compres...)
+2%

x 21

+68%

x3
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Els nostres punts forts
Els punts forts de MoraBanc deriven
dels nostres principis, que ens diferencien
i ens donen un avantatge competitiu de
cara al futur. Els agrupem en tres aspectes:
uns fonaments sòlids, una manera de
fer banca i una manera de ser.

Tenim uns fonaments sòlids gràcies
a una gestió prudent i conservadora:

Principis
• La solvència és un tret identificatiu de
MoraBanc. Liderem les ràtios de solvència al
país gràcies a una gestió prudent, previsora i
alineada a les millors pràctiques. La solvència
ens permet generar confiança al client i al país,
donar crèdit a famílies i empreses i també mirar
més enllà amb tranquil·litat per fer realitat els
nostres projectes estratègics.
• La gestió del risc és clau per a MoraBanc. És
un element imprescindible per garantir els
fonaments de l’entitat, donar confiança i
aconseguir els objectius a llarg termini.
• Una gestió molt acurada dels costos ha
permès a MoraBanc transformar-se davant els
nous reptes i liderar el canvi.
• Busquem l’excel·lència en tot allò que fem
d’acord amb els nostres principis.

Tenim una manera de fer banca
centrada en el client:

El nostre comportament i la nostra
manera de ser ens donen un avantatge
competitiu:

• Innovem al servei del client, per fer-li fàcil la
seva relació amb el banc, i des de tots els
canals per estar més a prop d’ell.
• Som transparents en la relació amb els
nostres clients i la resta dels nostres grups
d’interès. Per a nosaltres, la transparència és un
dels aspectes clau del canvi i la transformació
de MoraBanc.
• Som un banc familiar que busca la creació de
valor a llarg termini i sempre en benefici de la
seguretat del client i de la fortalesa del banc.

Els clients com a eix
principal d’actuació

El respecte per
les persones

Totes les nostres
accions s’han de basar
en la planificació,
l’execució, la verificació
i l’optimització

La implicació
social

• La integritat és un dels nostres principis i
forma part de la nostra cultura.
• Tenim un compromís amb la societat i amb
les generacions futures i, per tant, les nostres
conductes s’emmarquen en aquest compromís.

La nostra estratègia per crear valor a llarg termini i fer front als reptes del futur

L’excel·lència

Les persones a MoraBanc
Els empleats són el factor clau de
l'entitat i de l'èxit de la nostra activitat i
MoraBanc vol que l'equip se senti
compromès amb la missió, la cultura i
l’estratègia de l'empresa. Per fer-ho, el
Departament de Gestió de Persones
té en compte diferents elements de
cohesió, de motivació i de creixement
i satisfacció professional, com el fet de
vetllar per la diversitat i la igualtat
d’oportunitats, de preparar plans de
formació i de creixement adequats a
cada perfil o de generar ocupació de
qualitat retribuïda de manera competitiva.

El pla estratègic inclou aspectes com
la conciliació familiar, l'equilibri retributiu,
la innovació en la gestió del talent i la
implementació del pla de gestió del
coneixement.

El tarannà del departament és ser a
prop i accessible a tots els empleats
per assegurar el seu desenvolupament
professional i reconèixer la seva
contribució a l’entitat.

El Departament de Gestió de Persones
treballa de manera constant per
harmonitzar, a curt, mitjà i llarg termini,
les necessitats de l’empresa amb les
oportunitats de desenvolupament de
les persones que hi treballen; i ho fa
amb polítiques i iniciatives que s’apliquen
a tot l’equip.

El nombre d’empleats del Grup MoraBanc
el 31 de desembre del 2018 era de
313 persones, repartides en les tres
localitzacions on operem: Andorra, Zuric
i Miami.

Empleats del Grup MoraBanc per localització a 31/12/2018
Com a política general, sempre que
sigui possible es prioritza la promoció
interna a l’hora de cobrir vacants. El
Departament de Gestió de Persones
analitza el perfil de cada candidat
per col·locar la persona més
apropiada a cada lloc de treball.
Durant el 2018, 23 persones es van
incorporar a MoraBanc.

7,4%

4,5% 88,1%

Andorra

313
EMPLEATS

EEUU - Miami
Suïssa - Zuric

Distribució d'homes i dones a MoraBanc el 2017 i el 2018
El Pla Estratègic garanteix la
igualtat d’oportunitats i l’equitat
retributiva, entre altres aspectes
laborals i el departament de
Gestió de Persones, treballa per
aplicar mesures que garanteixin la
diversitat i la igualtat d’oportunitats
entre el personal de l’entitat.

2018
51 %

161

49 %

152

2017
56 %

188

44 %

148
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Distribució dels empleats de MoraBanc per càrrec i sexe el 2017 i el 2018

El 2018, ha crescut la proporció
de dones a la plantilla de MoraBanc
i les dones han obtingut més
pes en les posicions tècniques i
de direcció. Això ha estat possible
gràcies a la promoció de més
dones als llocs directius.

Posicions
administratives

2018

Posicions
tècniques

2018

Comandaments
intermedis

2018

Directius i
alta direcció

2018

15

11

2017

16

8

46

64
55

2017

79

59

61

2017

58

43

41

16
59

2017
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Homes

Dones

Per fomentar el coneixement i el desenvolupament professional del nostre personal s’han elaborat diferents plans
d’acció com els següents:
Pla de gestió del coneixement
per harmonitzar el talent dels
treballadors amb els objectius
establerts pel banc.

D’altra banda, el banc ha desenvolupat una
xarxa digital d’aprenentatge anomenada
MoraBanc Talent emmarcada en els
valors del Banc, com són la innovació i la
integritat professional. El Departament de
Gestió de Persones ha estat treballant
transversalment amb altres departaments,
empleats i també amb prejubilats per
gestionar el coneixement intern i portar a
terme aquest projecte. L’objectiu d’aquesta
plataforma és proporcionar formacions
organitzades en píndoles formatives de
diversos àmbits:

Habilitats tècniques
Gestió del coneixement intern
Idiomes
Mentoria
Onboarding digital

Gràcies a aquesta nova xarxa
d’aprenentatge, el nombre total
d’hores de formació el 2018
s’ha incrementat un 27% respecte
del 2017.

Hores totals de formació

Pla de formació de MoraBanc en
què s’ofereixen beques per cursar
diferents estudis universitaris
referents a l’activitat laboral que
estan desenvolupant i per obtenir
certificacions financeres.

Pla d’aprenentatge continu basat
en formacions complementàries,
com diferents cursos adequats al
seu lloc de treball, d’idiomes,
d’eficiència, etc.

Sabies que:

Mitjana d’hores de formació
per persona

2016

13.982

2016

39

2017

18.478

2017

55

2018

23.438

2018

75
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des del 1998, MoraBanc desenvolupa
un programa d’estades professionals
als mesos d’estiu per als estudiants
d’Andorra i actualment aquestes estades
són una bona oportunitat per als joves
per conèixer com funciona el món
professional fent tasques relacionades
amb els estudis que estan cursant.
Se’ls ofereix una oportunitat professional,
i a la vegada formativa, que quan
acaben els estudis pot concloure amb
una incorporació a MoraBanc. Tots els
candidats seleccionats són majors de
18 anys i són estudiants universitaris o
de formació professional. Durant els
mesos d’estiu del 2018 s’hi van incorporar
un total de 30 joves en pràctiques.

Les coses que realment tenen importància per
a MoraBanc i per als seus grups d’interès
El nostre enfocament estratègic i de sostenibilitat es basa en aquelles matèries que són rellevants i importants per a MoraBanc
i per als nostres grups d’interès. A la taula següent s’identifiquen els temes materials rellevants per a l’entitat i són els que ens
serveixen per a determinar la nostra estratègia de sostenibilitat a llarg termini.
Tema

De què es tracta?

Quins són els riscos i
les oportunitats?

Què fem a MoraBanc?

Garantir el
desenvolupament
econòmic i
generar ocupació

Som una empresa
amb una estratègia
de sostenibilitat a
llarg termini que,
amb la seva activitat,
incideix en el
creixement econòmic
del seu voltant.

Fer les coses bé ens
posiciona com un
referent al país i ens
dona l’oportunitat de
diferenciar-nos.

Tenim una situació financera solvent, sòlida i
sana que ens permet créixer, donar crèdit,
contractar persones i generar benestar al
nostre voltant, juntament amb polítiques
actives en relació amb el medi ambient, la
societat i la governança corporativa.

Lluitar contra la
corrupció i
el finançament
del terrorisme

Som una empresa
amb les millors
pràctiques per
combatre la
corrupció i lluitar
contra el terrorisme i
el seu finançament.

L'entitat redueix al màxim
els riscos reputacionals
amb una normativa, uns
procediments i una
vigilància contínua que rep
la confiança dels seus
clients i de la resta dels
grups d’interès.

Igualtat en la
retribució
d’homes i dones,
diversitat i
igualtat
d'oportunitats

Garantim la igualtat
d'oportunitats i de
retribució entre
homes i dones per
la mateixa feina.

Els nostres empleats són
un dels nostres actius
principals i treballem amb
pràctiques que donen
confiança en relació amb
els aspectes laborals, per
ser atractius i competitius.
Mantenir els empleats
fidelitzats és un element
de competitivitat per a
MoraBanc.

Conducta ètica
i responsable

Garantim conductes
ètiques i responsables
a tots els nivells de
l'organització per
donar la major
confiança als
nostres clients.

Una cultura corporativa
forta és un avantatge
competitiu en el mercat
i les mancances en
aspectes d'ètica i
responsabilitat podrien
conduir a riscos
reputacionals greus.

Treballem per aplicar les millors pràctiques
en tot moment, amb uns professionals de
primer nivell. Les comissions del Consell
d’Administració vetllen per al compliment de
les normes i gestionen els riscos.

Fixem 4 objectius en la gestió de les persones:
• experiències del treballador,
• compensació i equilibri,
• coneixement i desenvolupament, i
• gestió del talent.
Tenim un compromís amb la promoció
interna i polítiques d'igualtat per eliminar les
diferències de gènere en els nostres llocs de
treball i en la retribució. Garantim una
formació de qualitat als nostres empleats i
oferim un entorn de treball saludable i segur.

• Disposem d’un codi ètic i de conducta i d’un
codi de conducta del mercat de valors que han
acceptat tots els empleats de MoraBanc.
• Tenim unes estructures de control sobre la
conducta ètica i responsable i donem formació
obligatòria sobre els codis de conducta i de
prevenció dels conflictes d'interessos i sobre la
prevenció del blanqueig de diners i del finançament
del terrorisme.
• El Comitè de Gestió de la Integritat Corporativa
promou mesures per resoldre actuacions
èticament qüestionables, soluciona les situacions
de conflictes d’interessos, proposa modificacions
al Codi de conducta per adaptar-lo als canvis del
negoci i de l’entorn i es comunica amb les
autoritats supervisores, entre altres funcions.

Qualitat,
excel·lència en
la pràctica
bancària i
protecció del
client

Per a MoraBanc vol
dir actuar sempre en
el millor interès del
client, oferir el millor
producte amb
transparència i tenir
un enfocament total
en el client.

Els clients són cada
vegada més exigents i la
competència bancària o
de serveis equivalents
és gran, però tenim al
nostre actiu el coneixement
del nostre client, així
com una manera de fer
banca reconeguda.

Tenim procediments i normes de conducta
per assegurar que actuem en tot moment
amb imparcialitat, professionalitat i tenint en
compte l’interès del client. Tenim normes i
procediments com són la Política de protecció
d’actius i la Política general de conflictes
d’interessos. També els serveis d’inversió
consistents en la recepció, la transmissió i
l’execució de les ordres dels clients.
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Protecció del client

Sabies que:
de conformitat amb la normativa aplicable i,
en particular, en relació amb les disposicions
relatives a la protecció dels inversors,
MoraBanc té establerts procediments i
normes de conducta per assegurar que
en tot moment actua amb imparcialitat,
professionalitat i tenint en compte
l’interès dels clients.
MoraBanc classifica els clients en les
tres categories establertes a la Directiva
MiFID: contraparts elegibles, clients
professionals i clients minoristes.
Aquesta classificació determina el nivell
de protecció de què gaudeixen i són els
clients minoristes els que gaudeixen del
nivell de protecció superior.
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Així mateix, disposem de tests MiFID
d’adequació i idoneïtat per avaluar el
nivell de coneixements i experiència
dels clients als mercats financers, la
seva situació financera i els seus objectius
d’inversió, amb l’objectiu d’adaptar els
serveis i productes d’inversió al perfil
inversor de cada client. Per assegurar
l’adequació o la idoneïtat dels productes
i serveis financers contractats pel client,
MoraBanc ha classificat tots els productes
MiFID segons el seu nivell de complexitat,
liquiditat i risc.
Amb aquestes mesures assegurem
que el client comprèn i entén tots els
riscos dels productes d’inversió amb la
suficient antelació per poder prendre
les decisions amb ple coneixement.

Les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès
Com a proveïdor de serveis financers, estem molt connectats amb l’entorn en el qual operem i amb la societat que servim. El
nostre compromís amb aquestes persones i entitats i la nostra capacitat de generar valor estan relacionats amb les nostres
activitats i la nostra contribució global. Creem valor per als nostres grups d’interès i per a MoraBanc donant resposta a les
seves necessitats i expectatives.

Necessitats i expectatives

Com creem valor?

Ser una empresa responsable que
proposi els millors productes disponibles
al seu servei amb una actuació ètica i
transparent i amb un compromís social
i econòmic.

Proposem els millors productes i serveis
propis i amb els millors acords, donem
crèdit i invertim en les millors eines digitals
per fer fàcil treballar amb MoraBanc.
Donem informació actualitzada i adequada
per a la presa de decisions, protegim els
seus interessos i estem a prop dels clients
en els seus projectes.

Assegurar un treball amb igualtat
d'oportunitats.

Oferim salaris competitius, formació
contínua, incentius, llocs de treball
adequats, ens preocupem per la salut i
la higiene en el treball i compartim els
objectius estratègics per estar tots
alineats en la consecució dels objectius
del grup.

Mantenir l'activitat econòmica al nostre
entorn per garantir la contractació externa.

Ens concentrem en la nostra activitat
principal i subcontractem aquells productes
i serveis necessaris. Diversifiquem el
nombre de proveïdors i exigim una gestió
mediambiental dels productes i serveis.

Compromís amb la societat, el medi
ambient, el futur i el desenvolupament
econòmic.

Liderem el major programa d'ajuts a les
entitats amb la targeta solidària, apostem
per l'esport, la cultura i tenim un compromís
amb el medi ambient, les generacions
futures i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides (ODS).

Transparència en la comunicació.

Informem puntualment de les nostres
accions i apostem per una comunicació
directa i transparent.

D’una banda, són els representants
polítics de la població del territori; i de
l’altra, els organismes reguladors de
la nostra activitat a les diferents
jurisdiccions on ens trobem: AFA a
Andorra, FINRA, SEC, FINCEN a
Estats Units i SAAM a Suïssa.

Contribuir al creixement econòmic,
respectar les normes i les millors
pràctiques i gestionar el negoci amb
ètica i transparència.

Garantim una presència a llarg termini,
amb una empresa familiar responsable i
un govern corporatiu professional que
s'anticipa als canvis normatius.

Accionistes
Persones amb capital de l'empresa
que prenen decisions sobre l'empresa
i reben dividends.

Permanència a llarg termini, distribució
dels resultats, una millor gestió possible
de l'entitat, ètica i compromís per
tractar-se d'una empresa familiar.

Estratègia d'empresa que prioritza la
sostenibilitat a llarg termini i la independència
de l'entitat als beneficis a curt termini.

Confiança en l'entitat en termes de
solidesa, responsabilitat i solvència.

Gestió prudent i rigorosa de l'entitat,
proporcionant informació actualitzada i
transparent de la nostra activitat per
aconseguir una confiança mútua.

Clients
El client és la nostra raó de ser, el que
ens dona la seva confiança per
custodiar i gestionar el seu patrimoni i
per fer realitat els seus projectes
personals i professionals.
Empleats
Són l’element essencial del nostre èxit
gràcies al seu compromís i dedicació.
Treballem per oferir-los un lloc estable
i amb les millors condicions.
Proveïdors
Ens proporcionen productes i serveis
per al desenvolupament de l’activitat.
Hi establim relacions basades en la
transparència i el respecte mutu amb
la finalitat de garantir la qualitat i la
disponibilitat dels productes i els
serveis que oferim.
Entitats culturals esportives i socials
Es tracta d’institucions que formen
part del nostre entorn i àmbit
d’influència. Per això treballem per
contribuir al seu desenvolupament.
Mitjans de comunicació
Són les entitats que ens apropen a la
societat gràcies a la difusió de la
nostra activitat.
Institucions i reguladors

Contraparts, corresponsals,
custodis, etc.
Són els nostres proveïdors financers
clau per a la consecució de la nostra
activitat.
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Atenció i contacte permanent amb els grups d’interès:
MoraBanc vol mantenir la confiança
dels grups d’interès. Per aquest motiu,
treballem dia a dia per cuidar les
relacions amb ells. Entre les nostres
prioritats destaca la proximitat amb el
client i la construcció d’una relació
estable com a base per a una activitat
sostenible. La construcció d’un pont
estable amb el client comença per oferir
informació clara, precisa i detallada
sobre els productes i serveis de l’entitat
que permeti al client prendre les millors
decisions. En aquest sentit, és la nostra
responsabilitat aproximar i fer entendre els
conceptes financers al públic en general
per contribuir a millorar la comunicació i el
diàleg amb ells. Oferim diversos canals
de comunicació amb els clients:
• Atenció personal a la xarxa d’oficines
de MoraBanc.

• Pàgina web, www.morabanc.ad,
intuïtiva i amb molta informació sobre
els productes i serveis del grup.
• Butlletins al correu electrònic dels
clients per informar-los de les novetats
del blog, els productes nous, les
activitats que organitzem, la informació
d’interès, etc.
• MoraBanc Online i aplicació per a
dispositius mòbils.
• Xarxes socials: posem el focus a les
xarxes socials com a punt d’enllaç amb els
clients en un món en què el consumidor
cada vegada està més connectat.

• Contacte telefònic a través del servei
de Telebanc, missatges de correu electrònic
i correspondència postal.
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Mitjançant la presència a les xarxes hi
establim una relació més contínua, ja
que els informem de qüestions d’interès
relacionades amb els serveis que oferim,
del sector bancari i de les activitats que
patrocinem o organitzem.
Tenim un diàleg constant amb els
nostres grups d’interès, ja sigui a través
de converses directes, de les xarxes
socials, del nostre web, de la banca digital
i de l’aplicació o de la bústia de suggeriments;
i això ens fa estar informats de les seves
necessitats i expectatives.

12.005 seguidors de les xarxes socials de MoraBanc 2018

1%
21%

16%
11%

A Facebook tenim un perfil marcadament
social amb temes relacionats amb els
patrocinis, com el MoraBanc Andorra,
la Temporada i els projectes socials.
En menor mesura hi publiquem
continguts de negoci molt seleccionats.
A Twitter tenim un perfil amb més
presencia de contingut especialitzat en
finances i banca.
A Linkedin compartim continguts
corporatius i especialitzats en finances.

51%

A Instagram compartim aquells temes
relacionats amb el banc que tenen una
imatge potent.
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Els resultats

Reflexions de la directora financera: uns resultats a l’alça i un balanç reforçat
L’assoliment dels reptes plantejats per
MoraBanc per a l’exercici 2018 ha
estat plenament satisfactori i alineat
amb els objectius del nostre pla estratègic.
Presentem un benefici de 24,1 milions
d’euros, un 2,3 % per sobre de l’obtingut
el 2017, refermant la nostra solvència
CET 1 del 21,5 % fully loaded i del 24,7 %
phase in; una gestió acurada de la
liquiditat, amb una ràtio LCR mitjana
de l’any del 371 %, i incrementem la
ROE fins al 8,6 %.

Entorn macroeconòmic
Durant el 2018, segons apunten les
previsions dels indicadors econòmics
de les principals agències de qualificació,
l’economia andorrana ha estat marcada
per símptomes positius de recuperació
amb una tendència de creixement
sostingut. Altres indicadors de l’economia
andorrana també han demostrat un
dinamisme del nostre entorn operatiu
durant el 2018.

Evolució 2017 i 2018 de les dades econòmiques d'Andorra
Consum d’energia en TEP

Importacions en valor
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Nombre d’assalariats

4,4%

Milers €

Nombre de visitants

Evolució dels indicadors econòmics a Andorra del 2013 al 2022

Font: www.estadistica.ad

GDP per capita (000s $)
Font: www.standardandpoors.com/ratingsdirect
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Mil milions €

Nombre d’establiments

A escala macroeconòmica, s’han mantingut
les accions dels bancs centrals, que
han reiterat un any més, sobretot a
Europa, un entorn de tipus d’interès
baixos. Les incerteses del Brexit, els
acords comercials entre la Xina i els EUA
i uns resultats negatius a les borses a
final d’any han marcat l’evolució de
l’economia i dels mercats el 2018.
MoraBanc ha sabut compensar aquests
nivells baixos de tipus amb un increment
de la inversió creditícia gràcies a la ferma
situació de solvència i de liquiditat del
balanç.

Nominal GDP (bil. €)

Creixement del benefici i del negoci
bancari
Per segon any consecutiu, i en línia
amb el nostre pla estratègic, el nostre
benefici creix un 2,3 %, com a
conseqüència del creixement del
negoci i per un control de despeses i
de gestió eficient. La inversió creditícia ha
crescut un 9,6 %, empesa per la
concessió de noves operacions, que
s’han incrementat un 35 % respecte
al 2017. El marge d’interessos ha
augmentat un 22 %, gràcies a una gestió
equilibrada de la inversió creditícia i de
la tresoreria i a una política eficient de
gestió del balanç en general.

Ràtio de solvència CET1
fully loaded a 31/12/2018

21,50%
14,34%

MoraBanc

Liquiditat
LCR
(mitjana anual)

371,3%

Benefici
24,1M€
+2,3%
Nous crèdits
i préstecs
a clients

+35%

Ràtio de
morositat
(NPL)

3,8%

Un balanç sòlid i lideratge en
solvència, els nostres trets distintius
i irrenunciables
Inversió
creditícia
1.040,6M€

+9,6%

El negoci internacional ha seguit la
tendència creixent i els recursos dels
clients de les nostres filials Mora
Wealth Management (MWM) a Zuric i
Miami ja representen el 29 % del total
de recursos del grup. MWM ha tingut
un resultat un 141 % superior al del
2017, en línia amb el seu objectiu.
A més, la política de gestió de capital
que duu a terme MoraBanc ha permès
a l’entitat que la rendibilitat financera
(ROE) hagi pujat des d’un 8,4 % el
2017 fins a un 8,6 % el 2018, una taxa
per sobre de la mitjana dels bancs dins
la UE (6,16 %).
Rendibilitat (ROE) a 31/12/2018

8,60%
6,16%

MoraBanc

Mitjana UE

Mitjana UE

Un dels pilars principals de MoraBanc
és mantenir una sòlida situació de
solvència, per donar seguretat i
confiança als nostres clients, avalant
que MoraBanc disposa de nivells elevats
de capital per assegurar la viabilitat de
l’entitat davant d’escenaris adversos.

El repte de l’homologació amb les
regulacions de la Unió Europea
Arran de l’Acord Monetari signat entre
Andorra i la Unió Europea, la banca
andorrana ha culminat el procés
d’homologació, tant en l’àmbit comptable
com de solvència. Així, a l’inici del
2019 estarem totalment equiparats a
la resta de bancs europeus en tots dos
àmbits. L’1 de gener del 2018 va entrar
en vigor la norma IFRS 9 (International
Financial Reporting Standard), amb
una provisió del risc creditici més
acurada. Durant el 2018, Andorra ha
transposat la directiva de solvència
d’entitats financeres (CRD IV), que
serà aplicable a totes les entitats el
2019 i farà comparables els càlculs i
requeriments de solvència i liquiditat
de les entitats bancàries andorranes
amb els de la banca europea.
Aquesta transformació regulatòria ha
encaminat MoraBanc cap a una major
professionalització i transparència, uns
valors essencials per competir a escala
internacional.
1
Font: https://www.bankingsupervision.europa.eu/
banking/statistics/html/index.en.html.

Tanquem el 2018 amb una ràtio de
solvència BIS III del 24,7 % CET 1
(Common Equity Tier) i del 21,5 %
(CET 1 Fully Loaded), que supera amb
escreix els mínims regulatoris i també
ens situa per sobre dels estàndards de
bancs comparables. Aquesta solvència
elevada permet al grup diversificar el
balanç i mantenir una inversió equilibrada
i eficient. Addicionalment als nivells
robustos de solvència, destaquem la
ràtio de liquiditat tant a curt com a mitjà
termini, que reforça la solidesa de
l’estructura del nostre balanç. La ràtio
LCR (Liquidity Coverage Ratio) el 31
de desembre del 2018 ha estat del
560,8 %, amb un valor mitjà del 371,3 %
durant l’any, i la ràtio NSFR (Net
Stable Funding Ratio), del 132,0 %.
També, les ràtios de morositat (NPL,
Non Performing Loans) del 3,8 %, la
proporció dels préstecs sobre els
dipòsits (LTD Ratio) del 58,3 % i la ràtio
de cobertura del 83,2 % garanteixen la
fortalesa del nostre balanç. Finalment, la
nostra gestió del balanç es complementa
amb una ràtio de palanquejament més
que adequada del 10,36 % que
referma la robustesa de l’estructura
del nostre balanç.

Sara Álvarez Cazorla
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Dades financeres principals

Balanç de situació i patrimoni net consolidats
en milers d’euros

en milers d’euros

Actiu

31/12/18

31/12/17*

Passiu

31/12/18

Passius financers mantinguts
per negociar

31/12/17*

31.282

16.167

358.891

405.870

1.972.271

1.739.956

6.699

3.148

782

779

Passius emparats per contractes
d'assegurança i reassegurança

86.459

86.094

35.961

Provisions

25.185

26.004

116.413

93.670

Passius per impostos

3.571

5.360

Actius per impostos

7.667

6.936

16.243

17.067

Altres actius

4.541

7.565

2.501.383

2.300.445

Actius no corrents i grups
alienables d'elements mantinguts
per a la venda

1.562

15.153

2.787.970

2.577.695

Efectiu, saldos en efectiu en bancs
centrals i altres dipòsits a la vista
Cartera pròpia
Inversió creditícia a entitats de crèdit
Inversió creditícia a clients
Comptabilització de cobertures

17.648

19.104

1.285.174

1.203.972

277.255

244.812

Passius financers a cost
amortitzat

1.040.635

949.726

Derivats - comptabilitat de
cobertures

750

765

1

31

36.324

Inversions en negocis conjunts i
associades
Actius emparats per contractes
d'assegurança i reassegurança
Actius tangibles i intangibles

Total actiu

Passius financers designats a valor
raonable amb canvis a resultats

Canvis de valor raonable dels
elements coberts en cobertura de
ruis de tipus d'interès

Altres passius
Total passiu

en milers d’euros

Patrimoni net

31/12/17*

Capital

42.407

42.407

Altre resultat global acumulat

(3.227)

2.806

155.079

145.608

Altres reserves

68.275

75.841

Resultat atribuïble als
propietaris de la dominant

24.057

23.517

-

(12.925)

Guanys acumulats

Dividend a compte
Interessos minoritaris
Total patrimoni net
Total patrimoni net i passiu

Els resultats

31/12/18

(4)

(4)

286.587

277.250

2.787.970

2.577.695

en milers d’euros

Estat de resultats consolidats

31/12/18

31/12/17*

Estat del valor afegit del grup MoraBanc

en milers d’euros

31/12/18

31/12/17*

Marge financer

25.978

21.246

Valor econòmic creat

88.916

88.810

Resultat per comissions

50.269

54.800

Marge financer

25.978

21.246

(30)

(99)

Comissions per serveis netes

50.269

54.800

Resultats d'operacions financeres

7.883

10.837

12.668

12.764

Ingressos d'explotació nets

Resultat d'operacions financeres i
altres ingressos

4.816

2.026

88.916

88.810

Valor econòmic distribuït

57.676

53.303

(55.903)

(51.797)

Valor econòmic retingut

31.240

35.507

Amortització

(5.638)

(8.010)

Valor econòmic distribuït i retingut

88.916

88.810

Dotació a provisions, deteriorament
net i altres guanys per actius no
financers i actius no corrents

(1.545)

(3.980)

Resultat abans d'impostos

25.830

25.023

Impost sobre beneficis

(1.773)

(1.506)

Resultat de l'exercici

24.057

23.517

Resultats d'entitats valorades pel
mètode de participació

Resultat d'explotació net
Despeses d'administració

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius
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Aportem valor als nostres grups d’interès i a la societat

Clients

Empleats

Satisfacció de clients (NPS): 26,98 %.
Seguiment i interacció a les nostres xarxes
socials: 12.005 seguidors, en total, entre les 5
xarxes socials en què estem presents (YouTube,
Linkedin, Facebook, Twitter i Instagram).
•
•
•
•
•

23.438 hores de formació.
98 % de contractes indefinits.
49 % de dones.
Entorn de treball segur amb una accidentabilitat laboral baixa.
Compromís amb l’empresa i amb la seva estratègia.

Proveïdors

• Treballem amb els nostres proveïdors amb relacions a llarg
termini que aportin valor.

Entitats
culturals,
esportives i
socials

•
•
•
•

Mitjans de
comunicació

Impacte en mitjans de comunicació:
• 92 % de notícies positives.
• Liderem la presència en premsa i incrementem la quota de mercat
pròpia en un 2 %.
• El 78 % de les notícies de MoraBanc les generem nosaltres mateixos.

Accionistes

Rendibilitat (ROE) del 8,6 % per sobre de la mitjana europea del 6,16 %
(dades www.bankingsupervision.europa.eu)
Banc sòlid, solvent i compromès amb l’economia andorrana i la societat.

• En la mesura que es pot, estenem els principis del banc en
termes de sostenibilitat als nostres proveïdors.

Inversió en obra social: 3,2 % de benefici.
Repartiment de la targeta solidària: 110.477 €.
Nombre d'entitats beneficiàries de la política social de MoraBanc: 57.
Nombre de persones beneficiàries: 663.313.

Qualificació BBB- amb outlook estable i F3 a curt termini per Fitch Ratings
Contraparts,
corresponsals,
custodis, etc.

Institucions i
reguladors

Els resultats

Alta solvència CET 1 fully loaded del 21,5 % per sobre de la mitjana
europea del 14,34 % (dades www.bankingsupervision.europa.eu)
Forta posició de liquiditat del 371,3 % de promig el 2018, molt per sobre
dels requeriments.

Som transparents i comparables internacionalment (IFRS, CRD IV, BIS III)

Pensar en un món millor forma part
del compromís de MoraBanc amb la
sostenibilitat. Som conscients que la
nostra activitat, en moltes ocasions, pot
ser part de la solució d’alguns dels
problemes als quals s’enfronta la societat.
Per aquest motiu, dissenyem una
estratègia que contribueix al progrés de
la comunitat andorrana.

Aquesta implicació es plasma en
diverses iniciatives de caràcter social
que ens ajuden a crear i preservar
nexes amb el territori i les persones.
Adoptem
pràctiques
socialment
responsables que generen valor a la
comunitat i a l’empresa. Ens centrem
en quatre àmbits principals: la cultura,
l’esport, la solidaritat i el desenvolupament
econòmic, que s’alineen amb els
nostres valors.

Repartiment de la inversió en acció social el 2018

1% 7%
22%

20%

Esport
Solidaritat
Educació
Desenvolupament econòmic
Cultura

50%

Projectes i programes socials

16%
3%

19%

Esport
Solidaritat
Educació

39%

23%

Desenvolupament econòmic
Cultura
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Desenvolupament econòmic i social
Durant el 2018 hem dut a terme les
iniciatives següents per contribuir al
desenvolupament econòmic i social
d’Andorra:

Cultura
La nostra aportació a la vida cultural
d’Andorra s’ha materialitzat, entre d’altres,
en les iniciatives següents:

Esports
Estem compromesos amb l’esport per
millorar la qualitat de vida de les persones:

• Donem suport a l’emprenedoria social
amb un programa per a emprenedors,
el LAB Impact Andorra, conjuntament
amb la Fundació Ship2B. Seleccionem
projectes que tinguin impacte social a
Andorra o vinculats amb Andorra. Els
projectes reben consell i assessorament
per part de Ship2B i de mentors
especialitzats. El projecte finalista forma
part d’un programa d’acceleració a
Barcelona amb Ship2B. Aquest any
s’ha seleccionat el projecte Social
Miners, que busca incorporar la generació
d’energia sostenible en els processos
de cadena de blocs i producció de
bitcoins.
• Cedim espais de MoraBanc, com ara
la sala de conferències, a associacions i
col·lectius de la societat andorrana. Així
donem suport als actes de comunicació
de diferents entitats, com col·legis
professionals, col·lectius d’afectats de
diverses malalties, centres formatius, etc.

• Les accions per a la societat a què
donem suport tenen un impacte directe
i indirecte notable en l’economia
andorrana, amb generació d’ocupació,
contractació de béns i serveis, activitat
comercial i de restauració annexa a
l’activitat, etc. Als apartats següents es
descriuen els impactes.

• L’organització i el patrocini de la
Temporada de Música i Dansa d’Andorra
la Vella MoraBanc continua sent la
nostra aportació més destacada en
l’àmbit cultural. En la seva 24a edició,
MoraBanc va aportar el 60 % del
pressupost, va tancar amb una
assistència total de 2.411 persones i amb
una valoració mitjana dels espectacles
de 4 sobre 5. El cartell d’aquesta edició
va portar a Andorra l’espectacle de la
companyia nord-americana de ballet
Ailey II; la gran pianista Khatia Buniatishvili;
els virtuosos de l’Orquestra Filharmònica
de Berlin, i el tenor més en alça del
moment, Javier Camarena. La Temporada
genera una activitat econòmica indirecta
relacionada amb les contractacions de
béns i serveis, així com en l’activitat
comercial i de restauració dels espectadors
a l’entorn del Centre de Congressos
d’Andorra la Vella, on tenen lloc els
espectacles.

• Continuem cedint de manera gratuïta
el nostre sistema de venda d’entrades
per internet a entitats i associacions
culturals del país que produeixen i
organitzen actes culturals.

• MoraBanc és el soci principal del
Bàsquet Club MoraBanc Andorra. A
banda de l’acció esportiva i de cohesió
de país que encarna el BC MoraBanc
Andorra, és generador d’activitat econòmica
directa amb la contractació de personal i
de productes i serveis, i indirecta amb
els serveis annexos i la participació del
públic als partits.

Actualment donem suport a l’Esquí Club
Pas de la Casa -Grau Roig, a l’equip
nacional de surf de neu de la Federació
Andorrana d’Esquí, a la Federació
Andorrana de Muntanyisme (amb el
patrocini de l’equip nacional de curses
de muntanya a l’estiu i d’esquí de
muntanya a l’hivern) i a Grandvalira.

• Mantenim el compromís amb la neu.
MoraBanc fa costat a un dels principals
motors econòmics i socials d’Andorra,
un sector amb un alt valor social com a
element de cohesió.
Els resultats

• MoraBanc és membre de l’Empresa
Familiar Andorrana (EFA), un organisme
que vetlla per la cultura empresarial i pel
foment de la continuïtat de l’empresa
familiar. A més de ser-ne membre,
patrocinem dues de les seves accions
principals: el cicle de conferències i el
fòrum. Enguany els temes tractats van
ser els canvis tecnològics i l’emprenedoria per al cicle de conferències i una
estratègia aeroportuària per a Andorra
al fòrum. A més, MoraBanc fa possible
la participació de l’EFA a l’European
Family Business des del 2016.

• Som els patrocinadors principals a
Andorra de l’espectacle DIVA del Cirque
du Soleil durant el mes de juliol. Donem
suport a aquest projecte, impulsat per
Andorra Turisme, que és un pilar bàsic
per atraure el turisme a l’estiu i generar
activitat econòmica, com demostren les
dades: l'espectacle DIVA del Cirque du
Soleil el 2018 ha tingut una repercussió
econòmica directa i indirecta de 22,9
milions d'euros, multiplicant per 8,8
cada euro invertit. El 86,1 % dels
assistents han pernoctat a Andorra amb
una mitjana de 2,3 nits, fet que ha
generat activitat hotelera, de restauració
i d’oci, entre d’altres.

• Un any més, hem donat suport a la
Cursa de la Dona d’Andorra. D’aquesta
manera, col·laborem amb l’Associació
de Dones d’Andorra i els mostrem
suport en una de les seves causes: la
lluita contra el càncer de mama.
Enguany hi han participat gairebé 1.000
persones.

Solidaritat
La targeta solidària MoraBanc és una
iniciativa dirigida a contribuir a la justícia
social i fomentar la solidaritat dels clients.
Els destinataris de les donacions són
entitats d’Andorra que treballen amb
finalitats d’acció social i ajuda humanitària
i de cooperació al desenvolupament,
tant al nostre territori com en l’àmbit
internacional.

La targeta solidària es va iniciar amb cinc
ONG i aquest any hem arribat a la xifra
de 18 entitats i hem repartit 110.477€.
Les aportacions de la targeta solidària
repercuteixen a nivell local, ja que
generen activitat econòmica amb la
contractació de persones i de productes
i serveis per arribar als objectius dels
programes de les entitats.

Un any més hem estat al costat de
Càritas en dues de les seves campanyes
principals: la recollida de joguines i la
recollida d’aliments a la qual han participat
els empleats.
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Medi ambient
Estem compromesos amb la preservació del medi ambient i de l’entorn natural,
valor innegable d’Andorra, i amb la lluita
contra el canvi climàtic a nivell més
global. Els nostres compromisos es
reflecteixen en la política ambiental:
• Complir estrictament la legislació vigent
en matèria ambiental.
• Prevenir la contaminació derivada de la
nostra activitat amb la definició d’objectius
que permetin assegurar una millora
contínua i un desenvolupament sostenible,
tant en el consum de recursos naturals
com en la generació de residus i emissions.
• Difondre aquests principis entre el
conjunt de la societat andorrana.
• Mantenir una cultura oberta en matèria
de medi ambient i comunicar la política
als empleats, als clients i a qualsevol
altra part interessada.

MoraBanc disposa d'un sistema de
gestió ambiental que s'aplica des de
l'any 2000 per minimitzar l'impacte de les
nostres activitats al medi. L'entitat es
preocupa per aconseguir un compliment
ambiental òptim que compleixi amb la
legislació vigent i previngui la contaminació
derivada de la nostra activitat.
Durant el 2018 hem donat continuïtat a
l’estratègia de lluita contra el canvi
climàtic iniciada l’any 2009 calculant la
nostra petjada de carboni anual. Hem
calculat les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle (GEH) segons el
marc de referència de l’ISO 14064:1-2012
i de The Greenhouse Gas Protocol, a
Corporate Accounting and Reporting
Standard, desenvolupat pel World Bussiness
Council for Sustainable Development.

El càlcul de la petjada de carboni ens
permet avaluar l'eficàcia de les mesures
preses per reduir el nostre impacte en el
medi. Analitzem els resultats anualment i
es defineixen objectius de cara el proper
exercici.
La nostra petjada de carboni vinculada a
l’activitat del Grup MoraBanc a Andorra,
Zuric i Miami el 2018 ha estat de 958
tones de CO2, una reducció del 13,1 %
respecte del 2017. Ho hem aconseguit
gràcies a una política de reducció de
combustible dièsel per transport propi
(-10 %), de directrius d’estalvi continu de
consumibles com els tòners (-8 %) o el
paper (-19,5 %) i l’optimització de l’ús
dels mitjans de transport (tren i autobús).

Emissions de CO2 per font d’emissió el 2018 al grup MoraBanc (en tCO2eq i %)
Abast 1

17%
Abast 1: 158,48
Abast 2: 521,71
Abast 3: 277,75

29%
54%

Són les emissions denominades Emissions
Directes. Són els gasos d'efecte hivernacle
emesos de forma directa per l'organització,
per exemple per l'ús de combustibles
fòssils en maquinària o vehicles propietat
de l'organització i per pèrdues de gasos
refrigerants en els equips de climatització.

Abast 2
Emissions indirectes per Energia: són els
gasos d'efecte hivernacle emesos durant la
generació de l’electricitat consumida per
l’organització, i depèn principalment del seu
consum i del mix energètic de la xarxa elèctrica.

Abast 3
Altres Emissions Indirectes : són les emissions
atribuïbles als productes i serveis adquirits per
l’organització, que també hauran generat
emissions prèviament per a ser produïts, així
com altres emissions indirectes (desplaçaments
corporatius, etc.).

Emissions de CO2 al 2018 pel grup MoraBanc

5%

6%

Andorra
Miami
Zuric

89%
Els resultats

Evolució de les emissions totals de MoraBanc en tCO2eq entre el 2013 i el 2018

1.516,55
1.352,21

2013

1.194,24

2014

1.103,47

1.098,81

2016

2017

2015

957,94

2018

Treballem per millorar l'eficiència energètica de les nostres instal·lacions i oficines amb dos objectius: fer front al canvi climàtic i
aconseguir un subministrament d'energia segur, sostenible i competitiu. Les principals fonts energètiques que utilitzem a
MoraBanc són, d'una banda, l'electricitat i el gasoil que es consumeixen a les oficines i, de l'altra, els carburants emprats per als
desplaçaments.

Evolució de la font d'emissió de l'activitat del grup MoraBanc el 2018
Evolució
2017-2018

Font d’emissió
Abast 1

Combustibles fòssils
Transport propi
Emissions Fugitives de gasos refrigerants

Abast 2

Consums energia elèctrica
Consum paper

Abast 3

Consum tòner

Compra de béns i serveis

Consum targetes bancàries
Tractament d’aigua

Transport i distribució upstream

Consum combustibles servei missatgeria

Gestió de residus

Residus de paper i cartró
Desplaçaments en avió
Desplaçaments en tren
Desplaçaments en autobús

Desplaçaments corporatius

Vehicles personals
Desplaçament en taxi
Pernoctacions
Actius arrendats aigües amunt

Increment d’emissions

Estable

Reducció d’emissions

Els compromisos presos per l'entitat reflecteixen la nostra consciència ambiental, amb una política que defineix objectius de
millora i iniciatives d'eficiència energètica any rere any.
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Com assegurem i protegim el valor
Un govern corporatiu fort i professional
MoraBanc és un banc de propietat familiar i independent amb una gestió i un govern professionalitzats. El Consell d’Administració
i les seves comissions s’adeqüen a les normatives de la Unió Europea en matèria de transparència i ètica, a les guies del Comitè de
Basilea i a les pràctiques internacionals en l’àmbit del bon govern corporatiu de les entitats financeres a les quals ens hem volgut sumar.

Pedro González

Oscar Aristot

PRESIDENT

CONSELLER DOMINICAL
President de la Comissió Delegada de Negoci

Marc Mora
CONSELLER DOMINICAL
President de la Comissió de Tecnologia,
Innovació i Seguretat de la Informació

Joan Quera

Francesc Xavier Maymó

Miguel Antonio Pérez

CONSELLER DOMINICAL

CONSELLER DOMINICAL

CONSELLER INDEPENDENT
President de la Comissió d’Auditoria i Compliment

Agustín Berasaluce

José María Gefaell

Marc Vilallonga

CONSELLER INDEPENDENT
President de la Comissió de Nomenaments i
Remuneracions

CONSELLER INDEPENDENT
President de la Comissió de Riscos

SECRETARI, NO CONSELLER

La nostra visió per a la creació de valor

• Comissió Delegada de Negoci
Correspon a la Comissió Delegada de
Negoci, d'acord amb el seu Reglament i
entre altres funcions: (i) Realitzar el
seguiment del desenvolupament de
l'estratègia del grup i de les activitats,
mercats i països on vulgui estar present
mitjançant inversions directes o operacions
especifiques, i ha d’estar informada de
les iniciatives i estratègies comercials
de les diferents unitats de negoci del
grup i dels nous projectes que se li
presentin; i (ii) Revisar l’evolució de les
inversions financeres i dels negocis,
així com la situació econòmica interna
del pla estratègic i del pressupost.
• Comissió d'Auditoria i Compliment
La Comissió d'Auditoria i Compliment,
entre altres funcions, revisa la informació
financera del grup i els seus sistemes
interns de control, serveix de canal de
comunicació entre el Consell i l’auditor
extern vetllant perquè aquest últim
exerceixi de manera independent les
seves funcions i supervisa els treballs
dels Serveis d'Auditoria Interna. Aquesta
comissió supervisa el compliment del
Codi de conducta del grup, dels programes
i polítiques de prevenció de blanqueig
de diners i finançament del terrorisme i,
en general, dels programes de compliment
i de prevenció de riscos legals, regulatoris
i penals del banc.

• Comissió de Riscos
La Comissió de Riscos, entre altres
funcions, assessora el Consell en la
definició i avaluació de l'estratègia i les
polítiques de risc i li dona suport.
Assisteix el Consell en matèria d'estratègia
de capital i liquiditat. La Comissió té
facultats executives per sancionar i
aprovar determinades operacions de risc.
• Comissió de Tecnologia, Innovació
i Seguretat de la Informació
Aquesta comissió té per objectiu que
MoraBanc s’adapti als estàndards i a
les millors pràctiques en l’àmbit del
govern corporatiu, amb l’objecte
d’ajudar el Consell en el coneixement
de les infraestructures i l’estratègia
tecnològica i d’innovació del grup, així
com sobre els principals riscos tecnològics
i de seguretat de la informació i ciberseguretat
del grup.

• Comissió de Nomenaments i
Remuneracions
La Comissió de Nomenaments i
Remuneracions, entre altres funcions,
proposa al consell els nomenaments dels
seus consellers, incloent-hi els executius.
També informa dels nomenaments dels
altres membres de l'alta direcció i del
personal clau del grup.
Aquesta comissió proposa al Consell la
política de retribucions dels consellers:
formula l’informe corresponent i les
remuneracions dels consellers, incloent-hi
els executius, i dels altres membres de
l'alta direcció. També proposa, per tant,
la política retributiva per a l’alta direcció.
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Un equip directiu enfocat a l’èxit del pla estratègic
L’Equip Directiu està organitzat en
diferents comitès per alinear la gestió
dels equips amb els objectius del pla
estratègic.
• Comitè Regulatori, d’Intervenció i
Control (CRIC)
El CRIC és el comitè format per l’alta
direcció del banc que gestiona els
aspectes més rellevants de l’entitat, ja
siguin de negoci, financers, d’auditoria,
de reputació o d’integritat, i alinea totes
les actuacions amb els objectius del pla
estratègic. També és el responsable del
seguiment de les relacions amb institucions i reguladors, del seguiment dels
aspectes rellevants de les filials i del
seguiment de temes del Consell d’Administració de la seva competència.

• Comitè de Negoci
El Comitè de Negoci és l’encarregat
d’alinear les estratègies i accions comercials
amb les estratègies generals del banc.
En aquest sentit, marca les directrius
comercials, avalua periòdicament el grau
de compliment dels objectius comercials i
organitza accions per corregir les desviacions.
• Comitè d'Estratègia
El Comitè d’Estratègia elabora informes,
recomanacions i propostes estratègiques
per aconseguir els objectius del banc.
També és l’encarregat d’informar dels
acords associatius, del desenvolupament
de línies de negoci noves o existents i de
les operacions financeres. Fa el seguiment
del pla estratègic aprovat pel banc per
alinear totes les accions del banc amb
els objectius, valorar-ne l’acompliment i
aplicar les mesures correctives escaients.

• Comitè d'Eficiència
El Comitè d’Eficiència és clau per a la
consecució del pla estratègic i coordina
les accions d’estalvi i eficiència amb tots
els directors responsables d’àrea per
aconseguir l’objectiu. Fa un seguiment de
les inversions per assegurar la innovació
al banc i el compliment del pla de negoci.
Així mateix, lidera i desenvolupa l’equip
humà de la companyia.
• Comitè de Direcció
El Comitè de Direcció és un comitè
informatiu del qual formen part els
diferents directors de MoraBanc per fer
un seguiment del pla estratègic. Coordina
les operatives del banc per complir amb
dels objectius i per alinear els plans
d’acció de tot el grup.

Lluís Alsina Álvarez

Sara Álvarez Cazorla

Gisela Villagordo Escolà

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

Rubén Aísa García

José Ignacio Amilburu Pérez

Amparo M. Nieto Linares

SOTSDIRECTOR GENERAL

SOTSDIRECTOR GENERAL

SOTSDIRECTORA GENERAL

Assessoria Jurídica

La nostra visió per a la creació de valor

Àrea Financera

Àrea de Riscos

Compliment Normatiu

Lideratge i gestió amb ètica i respecte pels drets humans
Els pilars fonamentals de les activitats
i el negoci de MoraBanc són l’ètica i la
integritat. Més enllà del que ens és
obligatori complir d’acord amb la
normativa, estem compromesos amb
la transparència, l’ètica professional i
el respecte per la societat, els clients,
els accionistes i els empleats.
El Codi de conducta i el Codi de
conducta del mercat de valors del
grup són les normes a través de les
quals traslladem aquests pilars a tots
els nivells de l’organització. Totes
dues normes defineixen els nostres
valors, la nostra cultura corporativa i
la responsabilitat de desenvolupar
l’activitat conforme a uns estàndards
encaminats a prevenir qualsevol
pràctica de competència deslleial,
monopolística o contra la lliure
competència. L’entitat també disposa
d’un Estatut del Conseller que recull
les normes que emmarquen l’actuació
dels membres del Consell d’Administració
del grup.
El Departament de Compliment Normatiu
és el responsable d’elaborar els codis
de conducta i d’adaptar-los a la
normativa vigent. D’altra banda, el
Consell d’Administració del grup és
l’òrgan encarregat d’aprovar-los.

• El Comitè de Gestió de la Integritat
Corporativa s’encarrega, entre d’altres,
de promoure l’adopció de mesures que
ens permetin resoldre actuacions
èticament qüestionables; solucionar les
situacions en què els interessos del grup
s’enfrontin als dels clients; elaborar i
difondre notes interpretatives; proposar
possibles canvis de contingut del Codi
de conducta per adequar-lo a l’evolució
de les activitats i dels negocis del grup,
de l’entorn en què aquests es desenvolupen
i de les millors pràctiques de la indústria
financera, i establir la comunicació amb
les autoritats de supervisió.

La comprensió i la implementació dels
codis de conducta, així com de la resta
de la normativa vigent, s’assegura
gràcies a les estructures de control.
Tots els professionals que conformen
MoraBanc, a qualsevol dels països on
opera l’entitat, estan obligats a
complir-les. Per aquest motiu, quan
s’incorporen a l’organització reben una
formació sobre els codis de conducta i
sobre els procediments interns de
prevenció del blanqueig de diners o
valors i del finançament del terrorisme.
La lluita contra la corrupció i la prevenció
del blanqueig de diners o valors i del
finançament del terrorisme són dos
objectius permanents i transversals a
tot el Grup MoraBanc. Aquestes
qüestions han esdevingut una prioritat
nacional que ha comportat l’adopció
d’iniciatives legislatives en els darrers
anys i la revisió del sistema de prevenció
i repressió amb la finalitat d’assolir el
marc més efectiu per a la lluita contra
aquestes conductes. En compliment
de les regulacions legislatives en vigor,
disposem d‘una estructura de control
intern i de mecanismes de denúncia
sobre qualsevol actuació sospitosa.

• L’Òrgan de Control i Comunicació
Interna té com a comeses principals
analitzar, controlar i comunicar a les
autoritats de supervisió tota la informació
relativa a les operacions o als fets
susceptibles d’estar relacionats amb el
blanqueig de diners o valors o el
finançament del terrorisme, a més
d’establir les polítiques i els procediments necessaris per conèixer, prevenir
i impedir la realització d’operacions
relacionades amb aquests fets.
Aquest òrgan posseeix independència
total en l’exercici de les seves funcions.
La seva composició s’estableix seguint
criteris d’integració funcional i les seves
decisions són vinculants per a tot el
Grup MoraBanc.

D’altra banda, MoraBanc ha definit i
desenvolupat canals de comunicació
interns per informar sobre possibles
conductes èticament qüestionables i
sobre pràctiques o propostes d’activitats
amb indicis que les facin susceptibles
de ser considerades actuacions de
blanqueig de diners o valors o de
finançament del terrorisme a l’alta
direcció de l’entitat. Si succeeix, els
òrgans corresponents analitzen i
supervisen aquests casos.
També disposem de mecanismes que
ens permeten prevenir, detectar i investigar
possibles casos de corrupció i frau.
Definim un sistema de govern corporatiu
que garanteix la prevenció dels conflictes
d’interessos per mitjà de la Política
general de conflicte d’interessos.
Aquest document estableix les bases
dels procediments d’actuació que s’han
de seguir en matèria de prevenció i de
gestió i defineix el tractament dels
conflictes d’interessos en els quals es
puguin trobar els accionistes, els
membres del Consell d’Administració, els
empleats o els directius de MoraBanc
respecte de clients, proveïdors o de la
societat en general.

• De manera complementària, disposem
d’una altra àrea de control, Riscos, que
assegura que el perfil de risc definit es
mantingui dins dels límits tolerats.
Aquesta àrea aplica les polítiques
correctores i de mitigació necessàries
per mantenir els nivells de risc d’acord
amb els objectius definits a l’estratègia
del grup.
• Finalment, per assegurar l’acompliment
del sistema de bon govern corporatiu de
l’entitat, Auditoria Interna és, com a
tercera línia de defensa, l’òrgan de
control que supervisa l’adequació i
l’eficàcia del sistema de control intern,
que formula conclusions i recomanacions
sobre aquest sistema i que en verifica la
implementació.
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Alineació amb les millors pràctiques per presentar la nostra informació
Per a aquest 2018 hem volgut fer un
pas més en la presentació de la
informació amb una voluntat de ser més
transparents amb els nostres grups
d’interès i donar una visió més connectada
de la nostra activitat amb la nostra
estratègia i el nostre entorn. Hem posat
en context el que fem amb els nostres
valors, la nostra visió, estratègia, el
nostre model de negoci i govern corporatiu
i amb un enfocament social i sostenible
en el temps. D’aquesta manera,
expliquem de manera més detallada
com fem ús de la nostra activitat
bancària i financera per crear valor a
llarg termini amb un compromís de
sostenibilitat.
Aquest informe es prepara per primer
cop seguint les directrius del Marc
Internacional de Reporting Integrat
<IR> del Consell Internacional de
Reporting Integrat (IIRC), coalició global
de reguladors, inversors, empreses,
emissors de normes i estàndards,
professionals comptables i organitzacions
no governamentals, units amb l'objectiu
de fer evolucionar el reporting corporatiu
cap a la comunicació del valor creat.

La nostra visió per a la creació de valor

Mantenim també l’enfocament de
sostenibilitat de l'informe, seguint
l'estàndard internacional per a l’elaboració
de memòries de sostenibilitat de la
Global Reporting Initiative (GRI),
organització líder internacional en
rendició de comptes no financers. En
aquest sentit, l’informe anual integrat
del 2018 s’ha elaborat segons els
estàndards GRI, en la seva opció de
conformitat essencial, i aquest any s’ha
dut a terme l'adaptació a la nova versió
de GRI respecte de l'emprada en
l'informe anual de l'any passat (GRI G4).
La gestió de la nostra activitat se
sustenta en la relació amb els grups
d’interès, fonamental per conèixer les
seves expectatives i els seus interessos,
que condicionen moltes de les
decisions i actuacions que prenem com
a organització. En aquest sentit, i amb
el propòsit de realitzar un exercici de
transparència cap als grups d’interès,
anualment MoraBanc elabora aquest
informe per informar sobre la relació
entre, d’una banda, l’estratègia, el govern
i l’acompliment financer i, de l’altra,
l’entorn social, econòmic i ambiental en
el qual opera.

Seguint els principis per determinar el
contingut de la memòria d’acord amb la
guia GRI, el 2015 es va dur a terme una
anàlisi de materialitat per determinar els
aspectes i assumptes de sostenibilitat
rellevants per a l’organització. En
l’elaboració de l’anàlisi de materialitat
van participar de manera directa persones
clau del banc i representants dels grups
d’interès amb els quals ens relacionem.
Els resultats obtinguts gràcies a l’anàlisi
de materialitat ens han servit per treballar
internament iniciatives que milloren la
sostenibilitat, adreçades tant a l’equip
humà com als grups d’interès externs.
En definitiva, es tracta de treballar en
una estratègia de sostenibilitat alineada
amb el que els grups d’interès consideren
necessari i amb l’estratègia de negoci
del banc.

Informació de la materialitat
Per elaborar aquest informe del 2018,
hem revisat els resultats de l’anàlisi de
la materialitat que vam realitzar l’any
2015. Hem comparat els aspectes
considerats materials l’any 2015 amb
les inquietuds que ens han fet arribar els
grups d’interès a través de diferents
canals, però sobretot a través d’enquestes,
i podem confirmar que els continguts
definits anteriorment proporcionen una
visió acurada de la repercussió i l’acompliment de MoraBanc en matèria de
sostenibilitat. Aquesta anàlisi ens permet
identificar els temes de sostenibilitat
rellevants per a l’entitat i els seus grups
d’interès que han servit per treballar en
l’estratègia de sostenibilitat de MoraBanc.
El procés que es va seguir per realitzar
l’anàlisi de materialitat es va desenvolupar
en 3 fases:
1. Identificació dels aspectes
potencialment rellevants.
Es va dur a terme a partir de l’anàlisi
de la Guia GRI i del suplement sectorial
de serveis financers, elaborat per la
mateixa organització.

2. Priorització.
Els aspectes materials es van seleccionar a partir d’una doble anàlisi: interna i
externa. Això ens va permetre conèixer
el grau d’importància que els temes
identificats tenen tant per a MoraBanc
com per als grups d’interès.
• Àmbit intern, rellevància per a MoraBanc.
Per a la priorització interna es va enviar
un qüestionari als membres de l’Equip
Directiu de MoraBanc. Els directius van
valorar el grau d’importància dels aspectes
prèviament identificats, tenint en compte
els impactes positius i negatius en la
sostenibilitat ambiental, social i econòmica
de l’entitat, així com la coherència amb la
visió i l’orientació que pren MoraBanc.
• Àmbit extern, rellevància per als grups
d’interès. Per a la priorització externa
dels aspectes materials identificats, es
van organitzar sessions de participació
amb representants dels diferents grups
d’interès de MoraBanc. L’objectiu era
definir els aspectes de la sostenibilitat que
es consideraven més rellevants, en funció
de la relació de cada grup d’interès amb
MoraBanc.

A partir dels resultats obtinguts es van
creuar les dades de les dues anàlisis
per tal de generar una matriu que
determinés els aspectes materials que
s’havien d’incorporar a l’Informe de
sostenibilitat i a l’estratègia de sostenibilitat
de MoraBanc.
3. Validació.
Els resultats obtinguts i la matriu de
materialitat van ser analitzats per la direcció
de MoraBanc, que va valorar la coherència
en relació amb el desenvolupament
sostenible de l’entitat.
Per enfocar correctament l’impacte positiu
de MoraBanc en aquells aspectes que
tenen importància, hem decidit considerar
materials tots els aspectes que tenen
una importància alta, tant internament
com externament, i addicionalment hem
inclòs com a aspectes materials l’educació
financera, l’atenció al client, la seguretat
i salut dels clients i la seguretat i salut
laboral. La finalitat és garantir que la
materialitat presenti una visió adequada i
equilibrada dels temes més rellevants per al
desenvolupament sostenible i responsable
en els àmbits econòmic, ambiental, social
i de bon govern de MoraBanc.
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Matriu de Materialitat de MoraBanc 2018

+

General

No-discriminació

Desenvolupament econòmic

Avaluació dels proveïdors en matèria
de drets humans

Comunitats locals

Ocupació
Diversitat i igualtat d’oportunitats

Vincles i aliances amb entitats del
territori

Igualtat de retribució entre homes i
dones

Educació financera

Lluita contra la corrupció

Atenció al client

Comportament ètic i responsable

Inclusió d’aspectes socials i
ambientals en l’estratègia

Prevenció del blanqueig de diners o
valors i finançament del terrorisme

Rellevància per als grups d’interès

Qualitat i excel·lència en la pràctica
bancària

Pràctiques laborals

Emissions

Relacions empresa-treballadors

Transport

Productes i serveis

Seguretat i salut laboral

Avaluació ambiental dels proveïdors

Formació i educació

Conciliació familiar i laboral

Avaluació de les pràctiques laborals
dels proveïdors

Pràctiques de competència deslleial

Compliment normatiu

Inversió

Seguretat i salut dels clients

Etiquetatge de productes i serveis

Política pública

Transparència informativa als
mercats i als clients

Privacitat dels clients
Innovació en productes i serveis

Catàleg de productes
Compliment normatiu
Auditoria
Gestió del risc
Internacionalització

Aigua

Presència al mercat

Mecanismes de reclamació ambiental

Conseqüències econòmiques
indirectes

Mecanismes de reclamació sobre
pràctiques laborals
Pràctiques de seguretat
Avaluació
Activisme accionarial

-

Compliment normatiu

Materials
Energia
Abocaments i residus
Llibertat d’associació i convenis
col·lectius

Diversificació del negoci

-

Rellevància interna

+

Continguts bàsics generals

Índex de continguts de Global Reporting Initiative
Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

ODS

Perfil de l’organització
102-1

Nom de l’organització

Mora Banc Grup, SA i Mora Banc, SAU

102-2

Activitats, marques,
productes i serveis

MoraBanc posa a disposició dels clients serveis de banca comercial, banca privada i wealth management,
gestió de patrimonis, fons d’inversió i assegurances.
Banca Comercial: la banca comercial se centra en la banca per a particulars, negocis, empreses i professionals.
MoraBanc té una cultura centrada en els clients i dissenyem productes i serveis adequats per a ells.
Desenvolupem una segmentació comercial segons les necessitats de cada grup, tenint en compte l’edat
i els hàbits de comportament. L’aposta per les noves tecnologies ens permet enfortir la relació amb els
clients i consolidar-hi un diàleg més estret.
Productes i serveis:
Banca Particulars

Banca Empreses

Comptes i targetes
Estalvi
Productes d’inversió
Recepció, transmissió i execució d’ordres
Gestió discrecional i
individualitzada de carteres
Préstecs
Hipoteques
Assegurances
MoraBanc Digital

Atenció personalitzada
Negoci internacional
Productes d’inversió
Gestió discrecional i
individualitzada de carteres
Tresoreria i inversions
Targetes de crèdit
MoraBanc Digital

Banca Privada i Wealth Management: totes les activitats de banca privada i de wealth management de
MoraBanc són gestionades per personal expert per tal d’oferir un servei excel·lent als clients.
Productes i serveis:
Banca Privada

Wealth Management

Arquitectura oberta
Gestió discrecional i individualitzada
de carteres
Recepció, transmissió i execució d’ordres
Innovació en productes estructurats
Assegurances de salut o vida i
unit linked
Targetes de crèdit
Gamma de préstecs i hipoteques
MoraBanc Digital
Broker en línia

Arquitectura oberta
Elecció del banc custodi
Estructuració del patrimoni
Gestió discrecional i
individualitzada de carteres
Recepció, transmissió i
execució d’ordres

Mora Gestió d’Actius, SAU: MoraBanc Asset Management és la unitat responsable de tota l’activitat de
gestió discrecional i individualitzada de carteres, de la gestó d’organismes d’inversió col·lectiva i
l’assessorament en inversions.
Productes i serveis:
MoraBanc Asset Management
Fons d’inversió
Serveis de gestió i SICAV
Divulgació de coneixement
MoraBanc Assegurances: és la companyia d’assegurances del grup i té per objectiu oferir tot tipus
d’assegurances en la branca de la vida, els accidents i les garanties de salut complementàries a les garanties de vida.
A més de les assegurances de vida, l’entitat ofereix productes d’estalvi i previsió, com ara plans de
pensions i jubilació. També posa a disposició dels clients les unit linked, que poden ser dels tipus:
MoraBanc Unit Linked Fons, MoraBanc Unit Linked Carteres o MoraBanc Unit Linked Actius, segons l’actiu
amb el qual estan vinculades.

102-3

Localització de la
seu central de
l’organització

Mora Banc Grup, SA
Av. Meritxell, 96
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
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Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

ODS

102-4

Localització de les
activitats

07-09

102-5

Propietat i forma
jurídica

El grup MoraBanc el va fundar el 1952 la família Mora i avui el 100 % del seu capital continua sent
familiar i andorrà. El grup està format per :
Mora Banc Grup, SA i Mora Banc, SAU, que tenen com a objecte social la pràctica de l’activitat
bancària a Andorra.
Mora Assegurances, SAU té per objecte oferir productes d’assegurances i reassegurances de vida.
Mora Gestió d’Actius, SAU té per objecte la gestió d’organismes d’inversió col·lectiva, la gestió
discrecional i individualitzada de carteres i l’assessorament en inversions.
Mora Wealth Management, AG té per activitat la gestió de patrimonis i l’assessorament financer.
Mora WM Holdings USA, LLC és la societat de cartera d’inversions. Actua com a capçalera de la
resta de societats establertes als EUA:
- Mora Wealth Management LLC té per objectiu la gestió de patrimonis i l’assessorament financer.
- Mora WM Securities LLC realitza l’activitat de broker dealer.

102-6

Mercats servits

07-09

102-7

Dimensions de
l’organització

07-09

102-8

Informació
sobre empleats i
altres
treballadors

21, 22
Plantilla el 31 de desembre:

Països

2017

Percentatge

2018

Percentatge

Andorra
EUA - Miami
Suïssa - Zuric

336
24
16

89,3%
6,4%
4,3%

276
23
14

88,1%
7,4%
4,5%

Total

376

100%

313

100%

Plantilla a Andorra per tipus de contracte i jornada:

Tipus de contracte

2017

2018

Homes
Dones

184
142

159
149

Indefinit

326

308

Homes
Dones

4
6

2
3

Eventual

10

5

Tipus de jornada

2017

2018

Homes
Dones

188
138

157
143

Completa

326

300

Homes
Dones

0
10

4
9

A temps parcial

10

13

97,0%

3%

97%

3%

98,4%

1,6%

95,8%

4%

Homes
Dones

8
14

Externs

22

El grup de treballadors externs està format per 22 persones que donen servei al grup amb tasques
administratives i auxiliars, generalment a la caixa de les oficines i al Departament de Back Office.
Nota: no disposem de dades de treballadors externs per a l’any 2017.

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

102-9

Cadena de
subministrament

D’acord amb la nostra activitat, diferenciem els nostres proveïdors en dos grups: els que ens presten
serveis financers, d’auditoria i consultoria, i aquells que ens proveeixen de materials i que s’ocupen del
manteniment i del subministrament d’infraestructures.
El compromís que tenim amb la sostenibilitat fa que prioritzem aquelles empreses que treballen amb
actitud responsable envers la societat i l’entorn.

102-10

Canvis significatius en
l’organització i la cadena
de subministrament

No hi ha hagut canvis significatius en la ubicació de la nostra organització i dels mercats que servim.

102-11

Principi o enfocament
de precaució

Estem compromesos amb la preservació del medi ambient i de l’entorn natural, un valor innegable
d’Andorra, i amb la lluita contra el canvi climàtic. Disposem d’un sistema de gestió ambiental que
incorpora els requisits de la legislació aplicable i altres requisits que hem subscrit de manera voluntària.
Aquest sistema de gestió comprèn totes les activitats, els productes i els serveis de MoraBanc que
poden tenir un efecte sobre el medi ambient a qualsevol de les nostres instal·lacions.

102-12

Iniciatives
externes

MoraBanc no subscriu cap principi, estatut o cap altre document de caràcter econòmic, social o ambiental.

102-13

Afiliació a
associacions

MoraBanc forma part de diferents entitats del territori:

ODS

Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking o ABA)
Empresa Familiar Andorrana per a la Gestió de Qualitat Total
Confederació Empresarial d’Andorra (CEA), a través d’Andorran Banking
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), a través d’Andorran Banking
Institut d’Estudis Jurídics, Econòmics i Financers d’Andorra (JEF)
Cambra Francoespanyola de Comerç i Indústria (CFECI) de Barcelona
També ens trobem a la comissió andorrana AndBlockchain dedicada a la tecnologia de blocs i estem
presents a associacions empresarials d’Andorra, com ara la iniciativa Actinn, promoguda pel Govern
d’Andorra i emmarcada en el seu projecte Smart Country.

Estratègia
102-14

Declaració del màxim
responsable de
l’organització

04, 05

102-15

Principals impactes,
riscos i oportunitats

12-16

Ètica i integritat
102-16

Valors, principis,
estàndards i
normes de
comportament

41
L’activitat de MoraBanc també es regeix pel Codi deontològic de l’ABA que regula, en el marc de la
normativa vigent en cada moment, els estàndards d’honestedat, integritat, professionalitat i confidencialitat que apliquen les entitats bancàries andorranes (“Entitats”) en les seves relacions amb els
clients, tercers, supervisors i reguladors.
Al 2018 MoraBanc estava subjecta a 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 garantia financera.

102-17

Mecanismes
d’assessorament i
preocupacions
ètiques

41
El Departament de Compliment Normatiu és qui supervisa, fa el seguiment i la verificació del
compliment permanent i eficaç de les obligacions legals i reguladores, de les normes ètiques i de
conducta així com de les polítiques internes de l’entitat, per part de l’alta direcció, el seu personal, la
mateixa entitat i els agents financers que designa, per protegir els clients i la pròpia entitat i minimitzar
el risc d’incompliment regulatori i altres riscos associats a les seves activitats, essent el responsable
d’elaborar els codis de conducta i d’adaptar-los segons la normativa vigent. Juntament amb el departament
d’Assessoria Jurídica són responsables d’oferir assessorament respecte la conducta ètica, jurídica i
sobre la integritat de l’organització.
D’altra banda, MoraBanc ha definit i ha desenvolupat canals de comunicació interns que garanteixen la
confidencialitat per informar sobre possibles conductes èticament qüestionables.
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Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

ODS

Estructura de govern

38, 39
A continuació detallem la composició del Consell d’Administració de Mora Banc Grup, SA i indiquem si
els seus membres són dominicals, executius o independents.

Govern
102-18

Consell d’Administració:
MORA BANC GRUP, SA
Pedro González Grau
Òscar Aristot Borràs
Marc Mora Guerín
Joan Quera Font
Francesc Xavier Maymó Gatell
Miguel Antonio Pérez Carnicero
Agustín Berasaluce Astarloa
José María Gefaell Chamochín
Marc Vilallonga Puy

President
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Secretari General i del Consell.
No conseller

Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Independent
Independent
Independent

MORA BANC, SAU
Oscar Aristot Borràs
Pedro González Grau
Joan Quera Font
Marc Mora Guerín
Francesc Xavier Maymó Gatell
Miguel Antonio Pérez Carnicero
Marc Vilallonga Puy

President
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Secretari, no conseller

Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Independent

El Consell d’Administració del Grup MoraBanc té com a funció principal la supervisió del grup,
delegant-ne la gestió ordinària als corresponents òrgans executius i als diferents equips de direcció.
Equip Directiu
Lluís Alsina Álvarez
Sara Álvarez Cazorla
M. Teresa Arauz Regue
Gisela Villagordo Escolà
Rubén Aísa García
José Ignacio Amilburu Pérez
Amparo M. Nieto Linares

Director general
Directora general adjunta - Àrea Financera
Directora general adjunta - Auditoria Interna
Directora general adjunta
Sotsdirector general - Assessoria Jurídica
Sotsdirector general - Àrea de Riscos
Sotsdirectora general - Compliment Normatiu

102-21

Consulta a grups
d’interès sobre temes
econòmics, ambientals i
socials

26, 42

102-22

Composició del
màxim òrgan de
govern i dels seus
comitès

El consell de Mora Banc disposa de les comissions següents amb facultats de supervisió, informació,
assessorament i proposta: (i) Auditoria i Compliment; (ii) Nomenaments i Remuneracions; (iii) Riscos;
(iv) Delegada de negoci; i (v) de Tecnologia, Innovació i Seguretat de la Informació.
Comissió d’Auditoria i Compliment:
Membres

Càrrec

Tipologia

Miguel Antonio Pérez Carnicero
Oscar Aristot Borràs
Agustín Berasaluce Astarloa
Marc Vilallonga Puy

President
Vocal
Vocal
Secretari, sense vot

Independent
Dominical
Independent

Comissió de Nomenaments i Remuneracions:
Membres

Càrrec

Tipologia

Agustín Berasaluce Astarloa
Oscar Aristot Borràs
Marc Mora Guerín
Miguel Antonio Pérez Carnicero
Marc Vilallonga Puy

President
Vocal
Vocal
Vocal
Secretari, sense vot

Independent
Dominical
Dominical
Independent

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

ODS

Govern
102-22

Composició del
màxim òrgan de
govern i dels seus
comitès

Comissió de Riscos:
Membres
José María Gefaell Chamochín
Pedro González Grau
Francesc Xavier Maymó Gatell
Joan Quera Font
Marc Vilallonga Puy

Càrrec
President
Vocal
Vocal
Vocal
Secretari, sense vot

Tipologia
Independent
Dominical
Dominical

Comissió Delegada de Negoci:
Membres

Càrrec

Tipologia

Oscar Aristot Borràs
Pedro González Grau
Marc Mora Guerín
Francesc Xavier Maymó Gatell
Joan Quera Font
Miguel Antonio Pérez Carnicero
Agustín Berasaluce Astarloa
José María Gefaell Chamochín
Marc Vilallonga Puy

President
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretari, sense vot

Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Independent
Independent
Independent

Comissió de Tecnologia, Innovació i Seguretat de la Informació:
Membres
Marc Mora Guerín
Pedro González Grau
Francesc Xavier Maymó Gatell
Joan Quera Font
José María Gefaell Chamochín
Marc Vilallonga Puy

Càrrec
President
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretari, sense vot

Tipologia
Dominical
Dominical
Dominical
Independent

President del màxim
òrgan de govern

38, 39

Funció del màxim òrgan
de govern en la selecció
de propòsits, valors i
estratègia

10, 11

102-30

Eficàcia dels processos
de gestió del risc

16

102-32

Funció del màxim
òrgan de govern en
l’elaboració d’informes
de sostenibilitat

L’Àrea de Comunicació i Marca és l’encarregada d’elaborar l’Informe integrat, que inclou aspectes
materials de responsabilitat corporativa. Aquest informe és revisat per part de l’Equip Directiu,
responsable de la gestió d’aspectes vinculats amb la gestió de persones, el medi ambient, el
compliment normatiu, els riscos, les finances, l’experiència de client i de relació amb la comunitat. El
Consell és el màxim responsable d’avaluar i aprovar formalment l’informe de sostenibilitat de
l’organització.

102-23

102-26

Les funcions del president i del director general són diferents i complementàries. El president és el
màxim responsable de l’entitat i president del Consell d‘Administració, mentre que el director general té
com a funció principal executar l’estratègia del grup.

El Consell d’Administració del Grup MoraBanc té com a funció principal la supervisió del grup,
delegant-ne la gestió ordinària als corresponents òrgans executius i als diferents equips de direcció.

49

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

Participació dels grups d’interès
Llista de grups
d’interès

25

102-41

Acords de negociació
col·lectiva

MoraBanc no disposa d’un conveni col·lectiu, atès que la normativa andorrana estableix que són els
mateixos treballadors els qui l’han d’emprendre i fins ara no ha succeït.

102-42

Identificar i
seleccionar grups
d’interès

Per seleccionar els grups d’interès, MoraBanc ha tingut en compte l’Informe de materialitat elaborat el
2015 en què es van determinar les persones i organitzacions afectades per l’activitat de MoraBanc.

102-43

Enfocament
d’implicació de grups
d’interès

MoraBanc té en compte els diferents grups d’interès per avaluar la seva activitat. L’any 2018 s’ha volgut
comptar amb la implicació dels clients i empleats per analitzar el servei al client de l’entitat i l’estratègia
de la marca MoraBanc amb diverses sessions grupals i entrevistes en profunditat executades per
empreses externes.

102-44

Temes principals i
consideracions
tractades

25

102-40

Els grups d’interès que MoraBanc ha identificat amb la seva activitat són els clients, els empleats, els
proveïdors, les entitats culturals, esportives i socials, els mitjans de comunicació, les institucions i
reguladors i els accionistes.

Pràctiques per a l’elaboració d’informes
102-45

Entitats incloses als
estats financers
consolidats

La informació presentada correspon a les societats que figuren als estats financers consolidats. Si en
algun cas l’abast no coincideix, s’especifica a l’apartat corresponent de l’informe.

102-46

Definició dels
continguts de
l’informe i les
cobertures del tema

4, 5, 42
La finalitat d’aquesta memòria és oferir una visió real de l’acompliment econòmic, social, ambiental i de
govern corporatiu de MoraBanc. Per tant, respon a la voluntat de crear un entorn de confiança amb els
grups d’interès mitjançant l’accés lliure a informació rellevant i relacionada amb les polítiques i les
actuacions en matèria de responsabilitat social.
Elaborem l’informe seguint les recomanacions de l’estàndard internacional de la Global Reporting Initiative (GRI).
L’informe inclou les societats que figuren als estats financers consolidats de l’organització i que es detallen a
l’apartat “Gestió econòmica”.

102-47

Llista de temes
materials

43, 44

102-48

Reexpressió de la
informació

No hi ha hagut una reexpressió de la informació continguda en memòries anteriors. En cas que s’hagi
canviat la fórmula de càlcul en alguna xifra, s’especifica amb una nota al peu.

102-49

Canvis en
l’elaboració
d’informes

No hi ha hagut canvis significatius en l’abast i en la cobertura respecte d’informes anteriors.

102-50

Període objecte
de l’informe

Aquest informe comprèn el període que va de l’1 de gener al 31 de desembre del 2018, atès que
presentem publicacions amb una periodicitat anual.

ODS

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

102-51

Data de l’últim informe

2017

102-52

Cicle d’elaboració
de l’informe

Anual

102-53

Adreça de contacte
per a preguntes
sobre l’informe

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir en relació amb aquest informe, posem a la disposició del públic
l’adreça electrònica comunicacio@morabanc.ad.

102-54

Declaració de
l’elaboració de l’nforme
de conformitat amb els
estàndards GRI

Aquest informe s’ha elaborat de conformitat amb els estàndards GRI Standard: opció essencial.

102-55

Índex de continguts
de GRI

45

102-56

Verificació externa

L’informe no ha estat verificat externament.

ODS

Temes materials
Economia
GRI 201: Acompliment econòmic
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

L'assoliment econòmic és un tema material principal per als nostres grups d’interès i, a més, és un
element essencial de la nostra activitat. L'impacte de l'assoliment econòmic es produeix en una part
dels nostres grups d'interès de manera directa: empleats, proveïdors, accionistes, clients, entitats
patrocinades, etc.; i també de manera indirecta a la resta de la societat per la generació de riquesa que fem.

103-2

Enfocament de gestió
i els seus components

En el seu pla estratègic, MoraBanc ha plasmat la seva voluntat de mantenir la seva activitat bancària a
Andorra i fora de les seves fronteres i té l’ambició de créixer.
L'enfocament de gestió de l'assoliment econòmic és un element inclòs en la missió de MoraBanc: "La
missió de MoraBanc és atendre les necessitats dels clients i satisfer les seves expectatives, amb una
organització orientada a crear valor i amb la qualitat com a element competitiu diferencial". La missió no
es podria desenvolupar sense un creixement econòmic i una gestió de l'assoliment financer. Els
objectius del creixement es fixen en el pla estratègic de MoraBanc, que inclou els recursos que cal
posar en joc i les accions que cal dur a terme per al seu desenvolupament.

103-3

Avaluació de
l’enfocament de
gestió

L'entitat avalua l'assoliment econòmic gràcies al seguiment continu dels indicadors de negoci realitzant
informes puntuals. El Comitè de Negoci i el Comitè d'Estratègia apliquen les modificacions o correccions
escaients en cas de necessitat.

201-1

Valor econòmic
generat i distribuït

La taula que hi ha continuació, elaborada a partir del compte de pèrdues i guanys del Grup, mostra la
distribució del valor econòmic generat, distribuït i retingut per MoraBanc l’any 2018.
Estat del Valor Afegit (milers d'euros)

2018

Valor econòmic creat
Marge financer
Comissions per serveis netes
Resultat d'operacions financeres i altres ingressos

88.916
25.978
50.269
12.668

Valor econòmic distribuït

57.676

Valor econòmic retingut

31.240

Valor econòmic distribuït i retingut

88.916

51

Estàndards
Gri
201-4

Contingut

Pàgina o resposta directa

Assistència financera
rebuda per part del
govern

MoraBanc no rep cap ajuda pública.

GRI 203: Impactes econòmics indirectes
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

32-37
El desenvolupament econòmic és un element material per als nostres grups d'interès d'acord amb les
preguntes que els fem de forma contínua. L'impacte econòmic indirecte és una conseqüència del desenvolupament econòmic i per aquest motiu està inclòs com a material a la taula GRI. MoraBanc segueix
estàndards i protocols nacionals i internacionals per analitzar l’impacte indirecte de la nostra activitat.

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

32-37
Els impactes econòmics indirectes en la societat formen part de l'ADN de MoraBanc i la voluntat del seu
Consell d'Administració de contribuir activament a la societat. MoraBanc ha establert compromisos amb
entitats per aconseguir els objectius d'impacte econòmic. Per aconseguir-ho, posa a disposició
recursos humans, materials i econòmics.

103-3

Avaluació de
l’enfocament de
gestió

MoraBanc fa un seguiment de les accions gràcies a diferents indicadors que es reporten de manera
periòdica, com la notorietat de les acciones realitzades i l'impacte que han tingut amb, per exemple, els
articles apareguts a la premsa i l'assoliment dels objectius dels projectes patrocinats.

203-2

Impactes econòmics
indirectes significatius

32-37

GRI 205: Anticorrupció
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

41

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

41

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

L'entitat fa un seguiment de les accions i els projectes relacionats amb les polítiques anticorrupció des
de l'àrea de Compliment Normatiu.

205-1

Operacions avaluades
en relació amb els
riscos relacionats amb
la corrupció

La lluita activa contra la corrupció, el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entre
d’altres, forma part de la cultura transversal de tot el grup i, a més, està regulada per llei. En compliment
de les regulacions legislatives en vigor, disposem d’una estructura de control intern i dels departaments
de Compliment Normatiu i Auditoria que vetllen pel bon govern corporatiu.

205-2

Comunitats i formació
sobre polítiques i
procediments
anticorrupció

41

205-3

Casos de corrupció
confirmats i mesures
preses

El 2018 no hi ha hagut cap cas de corrupció confirmat a MoraBanc.

ODS

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

ODS

GRI 206: Competència deslleial
GRI 103: Enfocament de gestió

2, 8, 12

103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

41
La lluita contra la competència deslleial és un dels elements essencials de l'activitat de MoraBanc,
marcat en els nostres valors: ètica i integritat professional i respecte pels clients, la societat, els empleats
i la legalitat. A més, en la matriu de materialitat, aquest tema s’ha presentat com a molt rellevant pels
grups d'interès i interns, fent menció al comportament ètic i responsable.

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

41

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

L'entitat fa un seguiment de les accions i els projectes relacionats amb les polítiques anticorrupció des
de l'Àrea de Compliment Normatiu.

206-1

Accions jurídiques
relacionades amb la
competència deslleial,
les pràctiques
monopolístiques i
contra la lliure
competència

Durant l’any 2018 no hi ha hagut demandes relacionades amb comportaments de competència deslleial
o violacions de la legislació sobre pràctiques contra la lliure competència i monopolístiques.

Mediambient
GRI 305: Emissions
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

36, 37

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

36, 37

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

36, 37

302-1

Consum energètic dins
de l’organització

36, 37
La font dels factors d'emissió utilitzats per al càlcul del 2018 són:
Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH).
Versió març de 2018.
Memòria de sostenibilitat de les Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) 2017.
International Energy Agency (IEA). Emission Factors 2018.
Environmental Paper Network Paper Calculator, versió 4.0.
International Civil Aviation Organization (ICAO).
Emissions carbon calculator Defra
UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2018.
Simapro, que utilitza la base de dades d'Ecoinvent v3.
U.S. Energy Information Administration (EIA).
Totes les fonts anteriors estan actualitzades i contrastades.

305-1

Emissions directes de
GEH (abast 1)

36, 37

305-2

Emissions indirectes de
GEH en generar
energia (abast 2)

36, 37

305-3

Emissions indirectes
de GEH (abast 3)

36, 37

305-4

Intensitat de les
emissions de GEH

36, 37

53

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

ODS

Pràctiques laborals
GRI 401: Ocupació
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

21, 22

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

21, 22

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

21, 22

401-1

Noves contractacions
de treballadors i
rotació de personal

Noves contractacions segons edat, gènere i regió:
Noves contractacions

Per edat

2017

Taxa

2018

Taxa

Menors de 30 anys
Entre 30 i 50 anys
Majors de 50 anys

12
28
1

29%
68%
2%

5
18
0

22%
78%
0%

Total

41

Per gènere

2017

Taxa

2018

Taxa

Homes
Dones

28
13

68%
32%

12
11

52%
48%

Total

41

Per regió

2017

Taxa

2018

Taxa

Andorra
Miami
Suïssa
Luxemburg

31
6
4

76%
15%
10%

12
10
1
0

52%
43%
4%

Total

41

23

23

23

Taxa de rotació del personal:

Per edat

2017

Taxa

2018

Taxa

Menors de 30 anys
Entre 30 i 50 anys
Majors de 50 anys

4
10
29

11,1%
4,4%
40,8%

3
16
13

10,02%
6,98%
24,00%

Total

43

13%

32

10,21%

Per gènere

2017

Taxa

2018

Taxa

Homes
Dones

32
11

17,0%
7,4%

22
10

13,65%
6,57%

Total

43

Per regió

2017

Taxa

2018

Taxa

Andorra
Miami
Suïssa
Luxemburg

42
1

14%
4%
0%
0%

32

11,71%
0%
0%
0%

32

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

ODS

401-2

Beneficis per als
treballadors a jornada
completa que no
s’ofereixen a empleats
a temps parcial o
temporals

Els treballadors a temps parcial i els temporals de MoraBanc disposen del 50 % de la cobertura de
l’assegurança de salut, mentre que els treballadors a jornada completa gaudeixen del 100 % de la
cobertura. Els treballadors a temps parcial i temporals no disposen de la resta de beneficis socials,
com les condicions preferents en productes bancaris i d’assegurances, ajudes econòmiques per als
estudis dels fills dels empleats o els premis d’antiguitat.

401-3

Permisos de paternitat/
maternitat

El 100 % dels treballadors de MoraBanc tenen dret a la baixa per maternitat/paternitat.
Nombre de treballadors amb dret a permís de paternitat/maternitat

Homes
Dones

2017

2018

6
9

4
8

2017

2018

6
9

3
8

Nombre de treballadors que s’han acollit al permís

Homes
Dones

Nombre de treballadors que han tornat a la feina després del permís parental/maternal

Homes
Dones

2017

2018

6
8

4
7*

Nombre de treballadors que han tornat a la feina després del permís i que continuen sent
treballadors 12 mesos després de reincorporar-s’hi
2018
Homes
Dones

Taxa de retorn a la feina
Homes
Dones

Taxa de manteniment del lloc de feina
Homes
Dones

6
8

2018
100%
88%

2018
100%
89%

*Correspon a l’excedència voluntària d’una treballadora per tenir cura d’un fill.

GRI 402: Relacions treballador-empresa
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

L'impacte de les relacions laborals entre empresa i treballador se cenyeix als empleats de l'empresa
dels territoris on MoraBanc té activitat.

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

21, 22

55

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

ODS

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

S'elaboren informes de gestió i seguiment i es reporta la informació a l'informe anual de MoraBanc.

402-1

Període mínim de
preavís sobre canvis
significatius

MoraBanc no disposa d’un conveni col·lectiu ni de representants dels treballadors, atès que el marc
legislatiu andorrà determina que es tracta d’una iniciativa que han d’emprendre els mateixos empleats
i fins ara no ha succeït. En aquest sentit, no s’han determinat períodes de preavís. Tot i així, procurem
informar els treballadors dels canvis operatius significatius amb una antelació suficient.

GRI 403 Salut i seguretat a la feina
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

El compromís de MoraBanc amb la seguretat i la salut és un dels principis que regeixen el desenvolupament
de la nostra activitat. La nostra activitat ha de garantir el benestar del nostre equip humà i d'aquells a qui
subcontractem.

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

MoraBanc gestiona internament la Llei 34/2008, de 18 de desembre, de seguretat i salut en el treball.

103-3

Avaluació de
l’enfocament de
gestió

S'elaboren informes externs amb una periodicitat regular per analitzar la salut als llocs de treball i aplicar
mesures que millorin el benestar dels treballadors de MoraBanc al seu lloc de treball.

403-2

Tipus d’accidents i
ràtios d’accidents
laborals, malalties,
accidents en el trajecte,
dies perduts,
absentisme i nombre
de defuncions
relacionades

Nombre d'accidents sense baixa laboral
2017

2018

Homes

Dones

Homes

Dones

Andorra
Miami
Suïssa
Luxemburg

0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

Total

0

0

2

1

Nombre d'accidents amb baixa laboral
2017

2018

Homes

Dones

Homes

Dones

Andorra
Miami
Suïssa
Luxemburg

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

Total

0

1

1

1

Nombre d'accidents en el trajecte amb baixa laboral
2017

2018

Homes

Dones

Homes

Dones

Andorra
Miami
Suïssa
Luxemburg

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

Total

0

0

1

1

Nombre de jornades perdudes
2017

2018

Homes

Dones

Homes

Dones

Andorra
Miami
Suïssa
Luxemburg

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Total

0

0

0

0

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa
Taxa d'absentisme

ODS
2017

Índex de freqüència

7,8 %

Índex de gravetat

0,0 %

2018

Homes

Dones

Homes

Dones

6,90 %

8,38 %

6,30 %

7,45 %

Tots els accidents que s’han produït a MoraBanc han estat en els desplaçaments. El sistema aplicat per
registrar i presentar aquestes estadístiques correspon al sistema intern de Gestió de Persones de
MoraBanc i mitjançant la presentació de la baixa mèdica, quan correspon.
403-5

Formació del
treballador en seguretat
i salut laboral

Els treballadors de MoraBanc reben formacions periòdiques en equips de primera i segona intervenció
(EPI i ESI) per capacitar els equips davant de situacions perilloses o de risc.

403-6

Promoció de la salut
del treballador

A MoraBanc complim amb la Llei 34/2008 relativa a la seguretat i salut al treball i oferim als empleats la
possibilitat de fer-se un examen de salut periòdic.
MoraBanc promou la salut del treballador amb els beneficis socials que li ofereix relatius a la salut, com
són: la cobertura del 100 % del salari en cas d’estar de baixa, el 50 % de cobertura de l’assegurança
de salut o bé oferint l’accés al servei de Best Doctors a tots els seus treballadors de manera gratuïta.

403-7

Prevenció i mitigació
dels impactes en salut
i seguretat ocupacional
directament vinculats
a relacions comercials

MoraBanc compta amb la col·laboració d’una empresa independent que realitza un informe de
seguretat vinculat a cada lloc de treball de l’entitat que identifica tots els riscos associats a cada feina,
la probabilitat i les conseqüències d'aquest risc i les mesures preventives per evitar-los. El Departament
d’Immobles i Seguretat del banc és el responsable d’implementar les mesures preventives a fi de
minimitzar qualsevol risc al lloc de treball.

GRI 404: Formació i ensenyament
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

21, 22

103-2

Enfocament de gestió
i els seus components

21, 22

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

21, 22

404-1

Mitjana d’hores de
formació a l’any per
treballador

21, 22

404-3

Percentatge de
treballadors que reben
avaluacions
periòdiques del
desenvolupament
professional

Tots els treballadors de MoraBanc són sotmesos a una avaluació anual del les seves competències.
L’any 2018, el 100% dels treballadors va ser avaluat.

GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

21, 22

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

21, 22

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

21, 22

57

Estàndards
Gri
405-1

Contingut

Pàgina o resposta directa

Diversitat en l’òrgan de
govern i treballadors

Composició del Consell d’Administració:

ODS

MORA BANC GRUP, SA
Per gènere

2017

2018

Homes
Dones

8
0

8
0

Total

8

8

% dones

0%

0%

Per edat

2017

2018

Menors de 30 anys
Entre 30 i 50 anys
Majors de 50 anys

0
1
7

0
2
6

Total

8

8

Per gènere

2017

2018

Homes
Dones

6
0

6
0

Total

6

6

% dones

0%

0%

Per edat

2017

2018

Menors de 30 anys
Entre 30 i 50 anys
Majors de 50 anys

0
1
5

0
2
4

Total

6

6

MORA BANC, SAU

Composició dels treballadors per categoria laboral: 21, 22

GRI 406: No discriminació
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

21, 22

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

21, 22

103-3

Avaluació de
l’enfocament de
gestió

21, 22

Estàndards
Gri
406-1

Contingut

Pàgina o resposta directa

Casos de discriminació
i accions correctives
preses

Durant l’any 2018 MoraBanc no ha tingut cap cas de discriminació laboral.

ODS

GRI 413: Comunitats locals
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

32-37
Pensar en un món millor forma part del compromís de MoraBanc amb la sostenibilitat.

103-2

Enfocament de gestió
i els seus components

32-37
Som conscients que, en moltes ocasions, la nostra activitat pot ser part de la solució d’alguns
problemes als quals s’enfronta la societat i per aquest motiu dissenyem una estratègia que contribueixi
al progrés de la comunitat andorrana.

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

34, 35
MoraBanc promou diferents iniciatives i programes per crear valor a la societat.

404-1

Operacions amb
implicació de la
comunitat local,
avaluacions d’impacte
i programes de
desenvolupament

34, 35

GRI 415: Política pública
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

41

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

41

103-3

Avaluació de
l’enfocament de
gestió

41

415-1

Contribució a partits i/o
representants polítics

A MoraBanc no col·laborem amb cap partit o representant polític.

GRI 416: Salut i seguretat dels clients
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

Assegurar la seguretat dels clients en les nostres instal·lacions i en la contractació dels
nostres productes i serveis regeix la nostra activitat.

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

Disposem de mesures i circuits interns que asseguren la correcta comercialització de
productes.

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

El Departament de Compliment Normatiu vetlla per l’adequació correcta dels productes i
serveis als clients.

416-1

Avaluació dels
impactes en la salut i
seguretat de les
categories de
productes i serveis

23
A MoraBanc oferim productes i serveis adequats al perfil del client, seguint les normes
ètiques i de conducta de l’entitat. Garantim que la informació que donem sobre els nostres
productes i serveis és transparent per protegir l’inversor i donar compliment a la normativa
vigent.

59

Estàndards
Gri

Contingut

Pàgina o resposta directa

GRI 417: Etiquetatge de productes i serveis
GRI 103: Enfocament de gestió
Explicació del tema
material i la seva
cobertura

23

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

23

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

23

Requisits d’informació i
d’etiquetatge dels
productes i serveis

23

Incidents d’incompliment
relacionats amb la
informació i l’etiquetatge
de productes i serveis

L’any 2018 no s’ha produït cap incompliment.

Incidents d’incompliment
relacionats amb les
comunicacions de
màrqueting

L’any 2018 no s’ha produït cap incompliment.

103-1

417-1

417-2

417-3

Els productes i serveis del banc estan subjectes a la regulació de l’AFA tant per a la informació que es
facilita com per a la forma de comercialització i, per tant, es garanteix la transparència en aquests
procediments. A MoraBanc garantim que totes les comunicacions que es fan a clients són adequades i
entenedores i comptem amb un circuit intern de validació de productes i serveis, en el qual intervé tant
el Departament d’Assessoria Jurídica com el de Compliment Normatiu.

GRI 418: Privacitat del client
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

MoraBanc té l’obligació de protegir la informació personal i privada dels seus clients.

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

MoraBanc aplica la legislació vigent en matèria de protecció de dades i informació personal.

103-3

Avaluació de
l’enfocament de gestió

El Departament d’Assessoria Jurídica és el responsable d’establir i actualitzar periòdicament les normes
d’aplicació en aquesta matèria dins l’entitat.

418-1

Reclamacions
principals relatives a la
violació de la privacitat
del client i la pèrdua de
les seves dades

MoraBanc té l’obligació de protegir la informació personal i privada dels seus clients i empleats, com es
recull en el seu codi ètic i en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i secret bancari.
El 2018 MoraBanc no ha rebut cap reclamació en relació amb la violació de la privacitat dels clients o
empleats o la pèrdua de dades personals.

GRI 419: Compliment socioeconòmic
GRI 103: Enfocament de gestió
103-1

Explicació del tema
material i la seva
cobertura

MoraBanc desenvolupa la seva activitat amb estricte compliment de la llei andorrana.

103-2

Enfocament de gestió i
els seus components

41

103-3

Avaluació de
l’enfocament de
gestió

41

419-1

Incompliment de les
lleis i normatives en els
àmbits socials i
econòmics

El 2018 MoraBanc no ha rebut cap multa per l’incompliment de la normativa en matèria social o
econòmica.

ODS

Mora Banc Grup, SA
Av. Meritxell 96
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
www.morabanc.ad

